
Daniel Kangas
070-226 26 56
daniel.kangas@
heedmark.com
svenska, engelska

Axel Malmström
070-269 52 20
axel.malmstrom@
heedmark.com
svenska, finska, 
meänkieli, engelska

Tekniskt sälj & säljassistans 3

Att sälja mot stora bolag 3

Exportsupport 4

Mässor inkl. mässpersonal 4

Översättningar 5

Riktad annonsering 5

Broschyrer & profilering 6

Sökmotoroptimering & Google Ads 8

Hemsidor & sociala medier 8

Reportageservice: film & foto 9

Patent & varumärkesregistrering 10

TEKNISKT SÄLJ & REKLAM

”Vi är reklambyrån för
små och medelstora industriföretag. 
Vi hjälper er hela vägen från digitalt till operativt sälj”
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PRODUKT
Vi hjälper er med hela 

processen – från patentprocess, 

varumärkesplattform och 

paketering till att få ut er produkt 

på marknaden. 

VARUMÄRKE
Ett väl utfört varumärkesarbete 

ska genomsyra hela 

verksamheten och öka er 

lönsamhet. I våra tjänster ingår 

även varumärkesregistrering.

KOMMUNIKATION
Vi skapar lösningar för alla 

media kanaler och ger er 

ett strategiskt grepp om er 

kommunikation, vare sig ni är 

verksam inom B2B eller B2C.

ER PRODUKT
ÄR VÅRT ANSVAR
När vi tar oss an en kund ger vi järnet. Vi lär oss allt om 
ert erbjudande för att tillsammans med er ta ett effektivt 
helhetsgrepp om er kommunikation. Vi kan industrin och det är 
förståelsen för er produkt och er marknad som är vår styrka. 
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TEKNISKT SÄLJ & SÄLJASSISTANS
Vi kan industrins verklighet. För teknik- och industriföretag som säljer business to business 
erbjuder vi ett erfaret team med genuin kunskap om industrisektorn. Vi baserar vår 
kompetens på egen arbetserfarenhet inom industrin och kan därför erbjuda tjänster 
där vi förklarar, förtydligar och paketerar smarta tekniklösningar från innovatörer eller 
återförsäljare.
 
I våra operativa säljinsatser fungerar vi gärna som en ice breaker som proaktivt arbetar 
för att etablera nya kontakter som ni sedan tar emot och förvaltar. Detta kan vara mycket 
effektivt i de fall där den egna organisationen inte behärskar de aktuella språken eller helt 
enkelt inte räcker till för alla de resor man behöver göra för att nå kunder långt borta.

ATT SÄLJA MOT STORA BOLAG
Stora bolag ställer stora krav på allt från licenser och certifikat till hållbarhets- och 
säkerhetsarbete. Vi stöttar i genomförandet och i kommunikationen, så att ni på ett tydligt 
och effektivt sätt talar de stora bolagens språk. 

Vi har praktisk erfarenhet av både de mindre leverantörernas utmaningar och de stora 
bolagens inköpsprocesser. Vårt mål är att ni ska uppfylla det som krävs. 
När det krävs. Varken mer eller mindre. 
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EXPORTSUPPORT
Om ni står redo att kliva ut på nya internationella marknader hjälper vi er med allt från 
översättningar till tekniskt sälj på många olika språk. Förutom svenska och engelska har vi 
i teamet kunskaper i tyska, spanska, finska och ryska. 

Vi hjälper er med sälj och säljassistans och kan även bidra med vår erfarenhet i kontakter 
med stöttande och finansiella instanser som Business Sweden, Exportkreditnämnden m.fl.

MÄSSOR INKL. MÄSSPERSONAL
Vi är er samarbetspartner för mässor & event.

Oavsett om er happening är ett event på bortaplan, en lansering eller ett öppet hus tar vi 
fram ett skräddarsytt koncept för er verksamhet. Det personliga mötet är en viktig och 
central del i tekniskt sälj. Vi levererar kompletta montrar och/eller personlig säljpersonal 
som backar upp era egna säljare vid mässor och happenings.

Vi styr gärna upp arbetet i god tid med de viktiga förberedande kontakterna som 
säkerställer att ni får till några kärnfulla möten under mässan. Vi arbetar även med den 
viktiga uppsamlingen av de värdefulla kontakter som skapades för att ni sedan ska kunna 
återkoppla snabbt och effektivt.  
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ÖVERSÄTTNINGAR
Vårt översättningsteam ser till att ni alltid kan kommunicera på rätt språk. Det kan röra 
sig om en broschyr eller en annons på tyska, eller kanske en offert på ryska. I många 
fall fungerar det bra att kommunicera på engelska men man vinner ofta mycket på att 
åtminstone delvis kommunicera på motpartens eget språk. Våra översättningstjänster har 
varit mycket uppskattade av våra kunder som löpande arbetar mot Finland och Ryssland.  

RIKTAD ANNONSERING
I den tunga industrins business to business-försäljning är riktad reklam ett av de viktigaste 
verktygen efter personligt sälj.

Vi kan tillhandahålla riktad digital reklam mot utvalda regioner eller rentav mot utvalda 
företag. Tekniken är både tillgänglig och effektiv för de som är moderna nog att utnyttja 
den. Vi distribuerar också tryckta medier till era potentiella kunder. En beprövad och 
fortfarande betydelsefull metod. 

Vi maximerar ert mässdeltagande!

Bokning & genomförande av ert mässdeltagande

Uppsökande mötesbokning

Teknisk säljare på plats (tillsammans med er egen personal)

Uppföljning & återkoppling

Nyfiken på Barentsregionen? 
Vi tar er dit!  
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BROSCHYRER & PROFILERING
Trycksaker är även i vår digitala era en självklar del av de 
flesta branscher. Vi producerar och formger allt från visitkort 
till innehållsrika broschyrer, stortryck, bilstripningar m.m. Allt för 
att ert budskap ska bäras fram på rätt sätt vid rätt tillfälle. Våra 
team arbetar fram allt nödvändigt innehåll, såsom texter, bilder och 
illustrationer, innan formgivningen tar vid och färdigställer snygga 
och genomtänkta trycksaker. Om översättning till fler språk är 
aktuellt tar vårt språkteam fram kvalitativa texter.
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MINING PRODUCTS

QUALITY AND RELIABILITY 
THROUGH EXPERIENCE

Since 1947

Swedish Steel Prize winning
HEAVY-DUTY ORE WAGONS

ROCK REINFORCEMENT
From the maker of the Kiruna Bolt

MINE UTILITY VEHICLES
When safety equals productivity

CUSTOM SOLUTIONS
For your specific mining operation

SÄKRA LYFT MED KUNDANPASSADE ARBETSKORGAR

ARBETSKORGAR FÖR GRUV- OCH BERGARBETE

MEK_folder_personkorgar_nyvers_skiss1 160519.indd   1 2016-09-15   10:08

Kiruna Utility Vehicles diseña y fabrica vehículos a 
medida para acerías y fundiciones.

Nuestro catálogo de productos incluye: 
• Acarreadores de escoria
• Transportadores de bobinas
• Manipuladores de contenedores
• Camiones tractores y remolques

KIRUNA UTILITY 
VEHICLES
Vehículos a medida para 
acerías y fundiciones

WISE & STRONG

KIRUNA UTILITY VEHICLES
A PART OF

GROUP

Kiruna UV SLV100 - Slag Hauler

The new alternative in raise boring

TEHOKKAAKSI OSOITETTU JÄRJESTELMÄ
JATKUVAAN TYHJENNYKSEEN 

Kiruna Wagonin Bottom Dumper perustuu yli 10 vuoden 
kokemukseen malmin rautatiekuljetuksesta ja tuloksena on 
hämmästyttävä yhdistelmä vankkarakenteisen pohjaluukun toimintaa 
ja matalaa tyhjäpainoa.  

BD-vaunu on suunniteltu raskaiden pelletti-, kivi- ja muiden helposti 
kuormattavien tuotteiden kuljetukseen ja sen tyhjennyskapasiteetti 
on jopa 20 000 tonnia tunnissa matalakustanteisella 
tyhjennysasemaratkaisulla, joka on myös Kiruna Wagonin 
valmistama.

Kuten kaikissa vaunuissamme myös BD-vaunussa on modulaarinen 
rakenne, mikä tarkoittaa, että kaikki tärkeimmät komponentit 
voidaan vaihtaa kahdessa tunnissa kahden henkilön toimesta.

Vankkarakenteinen ja
ääriolosuhteissa testattu

Jatkuva tyhjennys

Modulaarinen rakenne

Matalakustannuksinen
tyhjennysasema

Tuotteet: Pelletit, kivi, helposti tyhjennettävä tuotteet
Tyhjennysnopeus: Jopa 20 000 tonnia tunnissa

KATSO TUOTEVIDEOMME 
YOUTUBE-KANAVALTAMME
www.youtube.com/kirunawagon

BOTTOM
DUMPER
BOTTOM
DUMPERBDBD

WWW.KIRUNAWAGON.COM Maailmanluokan malmiteknologiaa 

WRC 1

OPTIMERA ANVÄNDNINGEN AV 
SLITPLÅT MED KONISK BULT

produkter och tjänster
FÖR ett SÄKert LYFT

www.lyftnord.se

PRODUKTER 
• Lyftok
• Lyftstativ & transportstativ
• Lyftkorgar för materialhantering
• Arbetsutrustning för lyft & montage

tjänster 
• Förstudie & utredning
• Uppmätning & fotoskanning
• Konstruktion, beräkning & regelverk
• Godkännandeprocess av befintliga lyftredskap

En partner till norra Sveriges industrier sedan 1964

TILLVERKNING, 
REPARATION 
& MONTAGE

Med kapacitet för de största formaten

EN DEL AV
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SÖKMOTOROPTIMERING & GOOGLE ADS
För att era kunder snabbt och enkelt ska hitta till er webbplats är det viktigt att den 
placeras högt i Googles rankning när någon söker på ert företags produkter eller tjänster. 
Detta mål når vi genom SEO-arbete, sökmotoroptimering på svenska, där vi förbättrar 
webbplatsens synlighet mot sökmotorer på internet, till exempel Google, Yahoo och Bing.

Bra innehåll på webbplatsen är grunden för att hamna högt på Google när någon söker på 
era produkter eller tjänster. Ibland kräver dock konkurrensen att man även kompletterar 
med Google Ads-kampanjer. Att annonsera på Google med betalda sökord är dyrt i 
längden, men ändå billigt i jämförelse med traditionell reklam.

Med hjälp av statistikverktyg som Google Analytics tar vi reda på hur trafiken till er 
webbplats ser ut och rapporterar till er som kund månads- eller kvartalsvis. 

HEMSIDOR & SOCIALA MEDIER
Vi har byggt hemsidor sedan tiden innan smartphones och sociala medier. Den digitala 
revolutionen har inte gått att ta miste på och de företag som tidigt gjorde sociala medier till 
en kommunikationskanal fick ett stort försprång. Men det är inte för sent. En stark säljande 
hemsida tillsammans med en solid närvaro i sociala medier hör idag till hygienfaktorerna 
och är viktiga inte minst ur ett employer branding-perspektiv. 

Vi bygger allt från trovärdighetsskapande informationskanaler till säljande hemsidor
med onlineförsäljning.  



9

www.heedmark.com

REPORTAGESERVICE: FILM & FOTO
Att visa upp era framgångsrika leveranser i nyanserade reportage är en mycket viktig del 
av er kommunikation. Reportage som på ett aktuellt sätt berättar om er verksamhet både 
för befintliga och nya kunder samt medarbetare. 

Vi erbjuder ett kvalificerat servicepaket där vi producerar text, bild och film. Allt utifrån era 
behov och på den plats i världen där er verksamhet ska dokumenteras. Det kan vara era 
egna produkter på hemmaplan eller arbeten ni genomför ute i fält på avlägsna orter. 

Anlita oss för hela eller delar av ert projekt – vårt produktionsteam är redo att bidra med 
såväl helhetsgrepp som punktinsatser.

Foto
Heedmarks fotografer har mångårig 
erfarenhet av såväl redaktionell som 
kommersiell produktion och levererar 
allt från korta porträttuppdrag till längre 
reportage. Våra fototjänster inkluderar:

• Reportagefoto
• Produkt & reklamfoto
• Eventfoto
• Personalfoto
• Retusch & formatering för vald kanal
• Förvaltning av bildarkiv

Film
Oavsett om det handlar om en produktfilm, 
en företagspresentation eller ett reportage 
levererar vi genomtänkta koncept där 
budskapet står i centrum. Våra tjänster inom 
film inkluderar:

• Planering & tillstånd
• Location
• Manus
• Inspelning
• Redigering
• Textning & översättning
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PATENT & VARUMÄRKESREGISTRERING
Vi är rådgivande inom patent- och varumärkesfrågor och tillsammans med våra partners 
kan vi även hjälpa er hela vägen till både svenska och internationella patent
och varumärkesskydd.

WRC SYSTEM®
WRC System® (Wear-Resistant Cone System) är ett av Heedmarks mest heltäckande 
produkt- och varumärkesprojekt. Vi var med ända från början, när två medarbetare på 
LKAB Mekaniska presenterade en idé till en lösning som skulle förlänga livslängden på 
slitplåtar i gruvor och verk.

Heedmarks uppdrag omfattade alla delar från första idéutvecklingsmöte till 
varumärkesarbete, patentansökan och registrering samt produktlansering. Den särskilda 
hylsbulten WRC togs fram under projektet och var den sista pusselbiten som gjorde att det 
så kallade WRC-systemet, med skurna koniska hål istället för maskinbearbetade, slutligen 
blev komplett att användas i alla typer av anläggningar och trånga utrymmen.

Patentet för WRC System® offentliggjordes 2013 och produkten används idag på flera av 
LKAB:s gruvanläggningar. Att Heedmarks grundare och vd Daniel Kangas är registrerad 
som delupphovsman i LKAB:s patent hos PRV gör oss lite extra stolta.   
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EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Våra favoritkunder finns i de svenska process- och tillverkningsindustrierna med större 
marknader som mål. Vi jobbar med såväl nystartade företag som med etablerade bolag 
och koncerner. Behoven varierar med storleken, men vi på Heedmark fokuserar alltid på 
rätt investering, i rätt skede och till rätt pris. 

10 ÅR SOM INHOUSEBYRÅ 
 
För industrikoncernen NMV Group har vi under mer än ett decennium format hela deras 
kommunikation. Vi har producerat allt från varumärkesplattform till 70-årsjubileum och 
produktfilmer samt fungerat som en flexibel inhousebyrå. 

”Heedmark har varit vår kommunikationspartner under hela 
expansionsresan från verkstadsföretag till industrikoncern. 
Vi är väldigt nöjda med den kompetens och det engagemang 
som Heedmark visar i det stora och det lilla”
Niklas Pääjärvi, Affärschef, NMV Group

HELTÄCKANDE TJÄNSTER INOM 
PRODUKTUTVECKLING OCH KOMMUNIKATION
Heedmark och malmvagnsproducenten Kiruna Wagon har slagit följe från formgivningen 
av den första logotypen 2009, till det framgångsrika företag som Kiruna Wagon är idag – 
med absolut branschledande produkter på den internationella marknaden. Det har varit en 
spännande resa som omfattat många milstolpar, som exempelvis den första exportordern 
2013 och Swedish Steel Prize 2017. Vi tar inte åt oss äran för framgångarna men lite av 
glansen kastar ljus på oss.

STARTUP, STRATEGI OCH DIGITAL KAMPANJ
Lyftnord växer med starka produkter och vi hjälper dem med hela deras 
marknadsföringsarbete. Ett nischat tillväxtföretag med stor potential som satsar på 
digitala, riktade kampanjer och personligt sälj.    
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Daniel Kangas
070-226 26 56
daniel.kangas@
heedmark.com
svenska, engelska

Axel Malmström
070-269 52 20
axel.malmstrom@
heedmark.com
svenska, finska, 
meänkieli, engelska

Barbro Rönnfors
070-340 43 38  
barbro.ronnfors@
heedmark.com
svenska, engelska

Daniel Kangas
Grundare & vd
 
Daniel är en konceptstark produkt- och 
varumärkesutvecklare som arbetat mot 
process- och tillverkningsindustrin i 15 år. 
Han är senior inom såväl kommunikation 
som produktutveckling.

VÅRT TEAM 

Axel Malmström
Teknisk säljare & marknadsrådgivare
 
Axel brinner för kommunikation och tekniskt 
sälj och med erfarenhet från Norden, 
Ryssland och Baltikum är han en tillgång för 
kunder som vill utforska nya marknader.

Thomas Lahtinen
Copywriter & projektledare

Anna Makeeva
Digital strateg & redaktör

Marit Kangas
Produktionsledare & copywriter

Barbro Rönnfors
Kommunikatör & marknadsrådgivare
 
Barbro är senior inom corporate 
communications och vår expert på att hjälpa 
små företag att sälja mot stora bolag. Hon är 
civilingenjör och har lång erfarenhet av både 
teknik- och kommunikationsprojekt. 

BESÖK
Föreningsgatan 9

981 31 Kiruna

BESÖK
c/o Helio Kontorshotell
Hornsbruksgatan 23B

117 34 Stockholm

POST
Heedmark AB

Box 23
981 21 Kiruna

KIRUNA / STOCKHOLM


