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Står aldrig still

miCHAEl sErrANDEr

Vad är Profeels styrka?  
Vår personal och vårt engagemang!

Vilka är era olika ben  
i verksamheten?
Professional marketing through  
products, events and office furniture.

Varför ska Profeel vinna?
För att det här är bara början!

Gänget på Profeel – Michael Serrander, 
Joachim von Carlsburg, Marcus Eriks-
son, Fredrik von Carlsburg och Catrin 
Lidetoft – står verkligen aldrig still. I 
alla fall inte i utvecklingen. Ändå finns 
där ett lugn över hela butiken som gör 
att man bara trivs och vill slå sig ner en 
stund. Som på ett riktigt bra café.

Profeels resultat visar på en rekordhöst. 
Samtidigt står man inför expansions-
planer och har nyss rott i land en ny or-
ganisation. Från att ha arbetat utifrån 
ett system med fem delägare där alla 
deltar i alla möten har man nu gett Mi-
chael Serrander förtroendet att leda fö-
retaget som vd med ägardirektiv utifrån 
en styrelse där alla delägare ingår. Där-
efter har man delat upp ansvarsområ-
dena mellan sig, där varje persons bästa 
kompetens tas tillvara, såsom Ekonomi, 
Inköp, Marknad och Försäljning. 

– Det var bra som det var innan också, 
men det fungerar bäst till en viss nivå på 
omsättning och antal anställda, menar 
Michael. Sen måste man utvecklas och 
se framåt, prova nästa steg. 

Planerna på att expandera grundar sig 
helt enkelt på att Profeel är på väg att 
växa ur kostymen. Det går bra nu. Den 
lagerhållning man idag har för sina kun-
der får inte plats utan kommer att lägga 
ut på en tredje part. Detta medför att 
man istället kan slå ihop verksamheten 
i en större lokal och på så vis få både 
kontorsbutik och utställning på samma 
plats. 

– Ett klart lyft för företaget. Det blir 
inga adressändringar och skyltarna blir 
kvar ute vid Kungsgatan. Samtidigt kan 
vi alla jobba under ett tak och besökare 

till vår utställning kan också ta del av 
våra kontorsmöbler och tvärtom. Det 
här kan bli hur bra som helst när det 
blir klart. 

Men som sagt. Profeel står aldrig still. 
Man jobbar på sina långsiktiga mål att 
bredda sig nationellt. Samtidigt har 
gänget en stadig fot i den lokala myllan 
och är väl inarbetade hos Eskilstunabor-
na. En plats som man vårdar väl.

– Det är en enorm styrka med en stor 
lokal förankring. Vi ser också till att vårda 
det förtroende vi har fått väl. Genom att 
ständigt hålla oss uppdaterade på vad 
som händer i världen på olika mässor 
ända från Asien till Köpenhamn och 
Düsseldorf, kan vi erbjuda våra kunder 
bra produkter från säkra leverantörer. 

– Vi jobbar också mycket med event-
marknadsföring. Här bjuder vi in kun-
der tillsammans med starka samarbets-
partners och bra gäster. I oktober höll vi 
Feel for Christmas med Paolo Roberto 
som föreläsare. Med hjälp av snö från 
isstadion fick vi till en bra julstämning, 
med kall öl i snödrivorna, likt en gigan-
tisk After Work med flera hundra nöjda 
kunder.

Profeel har varit nominerade till Årets 
Företagare en gång tidigare, men för-
lorade mot X-Com den gången. Nu är 
det Profeels tur, anser grabbarna sam-
stämmigt.

– Vi är riktigt taggade för detta. Nomi-
neringen i sig är jättestor, men vi siktar 
alltid mot nästa steg och nu är det vinst 
som gäller. Det är dags nu, menar Mi-
chael och skrattar. l
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Ett besök hos Profeel för tankarna till liknelsen med den 
där fågeln som till synes simmar lugnt på vattenytan, 
medan fötterna paddlar under ytan som om det gällde 
livet. 
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