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NYHETSBREV Q4 

 

I backspegeln 2019 

ComfortZone ser tillbaka på året 2019, som nu börjar dra sig mot årsskifte, med både stolthet 
och framgång! Det har varit ett hektiskt år fyllt med såväl utmaningar som en hel del intressanta 
nyheter. Vi har lanserat en unik produkt, utökat personal på både huvudkontoret och i fabriken 
och sett stora framgångar i försäljningen, vilket gör att vi är väldigt glada – men inte nöjda – över 
vårt resultat. 

 

Jag tillträdde som Försäljningschef i november 2018 och visste att vi hade ett antal utmaningar 
att möta. De behov som kunde identifieras var bl a : 

• Ökad fokus på försäljningen 

• Bredare säljorganisation 

• En modern och uppdaterad hemsida 

• Ett lättarbetat CRM-system 

• Marknadsföring riktad mot vår kund – inte slutkunden 

• Varumärkeskännedom och synlighet behövde ökas 

 

Världsnyhet på ISH - Frankfurt 

Under året har vi utvecklat en nyhet som vi först visade upp på ISH-mässan i Frankfurt i mars 
tillsammans med vår tyska partner. Det är en helt ny värmepump som även producerar 
komfortkyla och därmed blir den enda på världsmarknaden för frånluftsvärmepumpar. 
ComfortZone EX Cooling som vi döpt den till har än så länge producerats för exportmarknaden, 
men intresse även i Sverige växer alltmer och vi tror att EX Cooling kommer bli en ”het” produkt 
under 2020. 

 

Mässor 

Förutom ISH-mässan var vi även med som utställare på SKVP-dagen i Göteborg. Svenska Kyl- och 
Värmepumpsdagen som arrangerades i oktober på Åby-mässan var välbesökt och hade en del 
intressanta seminarier utöver utställningen. Det var stor fokus på kyla bland utställarna, vilket vi 
tror kommer vara bidragande till ökat intresse för detta – något vi med vår nya produkt Cooling 
ser fram emot under kommande år.  
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År 2020 ser vi även fram emot att ställa ut på Nordbygg 21-24 april och självklart kommer vår nya 
Cooling pump vara central i vår monter A25:52. Välkomna att träffa oss där eller på någon av 
övriga mässor som arrangeras under andra halvåret! Mer information om det i senare brev. 

 

Rekrytering på sälj 

Under Q1 anställdes två nya säljare med fokus på dels bearbetning av nya och befintliga kunder, 
men även på att gå igenom och se över våra utsedda återförsäljare i landet och knyta ihop 
serviceinstallatörer med försäljning så att vi därmed får en synergi inom båda avdelningar.  

 

Ny hemsida 

Samtidigt inleddes arbete för att få till en ny och uppdaterad hemsida. Uppdraget gick till en 
firma med ett modernt tänk, fokus på synlighet och funktion och där vi själva kan administrera 
det mesta, vilket också var del av kravspecifikationen. Lansering skedde 1 april. 

 

Fabriken växer 

Under Q2 såg vi behovet av en avlastande funktion för produktionen i Motala och när ny 
Produktionschef rekryterades gjordes även en nyrekrytering av en Inköpare, tillika Logistiker. 

Fabriken i Motala har även under Q3/Q4 anställt fler montörer och vi har tack vare en ökad 
försäljning med större orderingång utökat lokalytan i fabriken för att få bättre flöde och en möjlig 
lagerhantering av värmepumpar, klara att skicka iväg.  

 

I vindrutan 2020 

Tittar vi framåt mot årets slut kan vi som inledningsvis sagt blicka tillbaka mot ett händelserikt år. 
Summerat kommer vi se en försäljningsökning på ca 30% mot 2018 och vi går in på det nya 
decenniet år 2020 med ett antal starka kort på handen: 

- EX Cooling värme/kylpumpen 
- Flertalet nya större kunder 
- Ökad varumärkeskännedom och en bredare synlighet 
- En högre produktionskapacitet på fabriken 
- Fler nyheter att vänta under året 

 

Tack för i år! 

Vi vill förstås rikta ett varmt tack för i år till våra kunder, återförsäljare och partners och vi ser 
fram emot att tillsammans med er få en bra start på nästa decennium! 

 

//November 2019 

Christian Abelin – Försäljningschef ComfortZone AB 
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