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Välkommen t i l l  vår ACADEMY



Kunskap ger framgång

Kunskap och Nätverkande mellan människor är nyckeln till framgång - nu och i framtiden.

HellermannTyton ACADEMY är där du delar och hittar kunskap, och där du kan utbyta erfarenheter.

Använd ACADEMY för att få mer kunskaper och bättre lösningar. 

Få inspiration 
av våra fi lmer



Vårt delade mål:  
Framgång genom kunskap



Framgång mångdubblas när kunskap delas

ACADEMY erbjuder ett globalt utbyte av information inom alla områden och på alla nivåer. Alla är varmt 
välkomna för att dela med sig av sina egna kunskaper. Tillsammans blir vi mer framgångsrika.

Specialutvecklade utbildningstillfällen – skräddarsydda för dina specifi ka behov – ger dig möjlighet att lära 
känna våra befi ntliga produkter och vår produktutveckling.

Som vår kund är du också en del av ACADEMY. Innehållet i ACADEMY växer genom vår samverkan med dig. 
Så, Välkommen till HellermannTyton ACADEMY!

Vårt mål är att göra HellermannTyton till ditt förstahandsval.

Ökad kunskap förbättrar ditt arbete och dina processer, och ökar möjligheten till framgång på lång sikt.

HellermannTyton ACADEMY – fördelar för dig:
1.  ACADEMY främjar kreativitet och utbyte mellan funktioner på företaget. Det är viktigt, speciellt vid 

komplexa frågeställningar. 

2. Förbättrar dina kunskaper om våra produkter och hur de kan användas.

3. Ökar din kompetens med specialutvecklade utbildningstillfällen.

4. Underlättar ditt arbete och förkortar processerna för att effektivisera din arbetstid.

5. Drar nytta av kunskaper från andra experter och specialistteam.

6. Få nya kontakter inom olika specialområden.

7. Använd ACADEMY som en plattform för att hålla dig uppdaterad.

Med ditt engagemang kommer vi att kunna arbeta som ett enda globalt team och göra ACADEMY till en 
personlig och professionell framgångshistoria – både för dig och för HellermannTyton!



HellermannTyton ACADEMY  
i Stockholm och Göteborg



Vår vision

HellermannTyton ACADEMY i Stockholm och Göteborg, är våra kompetenscenter för kabelhantering inom 
Skydda, Fästa, Bunta, Märka, Koppla. Vi står för professionellt utbyte av kunskaper med olika funktioner inom 
företaget, som konstruktörer, inköpare, elektriker, produktionstekniker, operatörer och chefer.

Våra experter överför kompetens om våra produkter och deras användning inom olika marknader och olika 
industrisegment. Dessutom ger de teknisk kunskap om materialval, produktionsteknik och applikationer.

ACADEMY är också din plattform för workshops. Vi kopplar ihop era specifi ka krav och vår kompetens, för att 
utveckla eller förbättra produkter, diskutera systemlösningar eller hitta en lämplig e-handelslösning.

HellermannTyton ACADEMY i Stockholm och Göteborg
Är du intresserad av specifi k produktutbildning eller att diskutera applikationer i din marknad? Vi erbjuder ett 
brett spectrum för att dela med oss av kunskap och erfarenhet - som klassrumsutbildning, workshops eller 
runt-bordet-diskussioner. Du är varmt välkommen till oss!

Alternativt kan ACADEMY ske i dina lokaler, under branschevenemang eller på annan lämplig plats.



Mer plats för kunskap



HellermannTyton ACADEMY 
i Stockholm och Göteborg

Vår ACEDEMY i Stockholm och i Göteborg erbjuder inspirerande miljö med gott om plats för nya ideer.

Våra ljusa fi na lokaler i Stockholm erbjuder plats för arbete i mindre grupper och sittningar upp till 40 
personer. I Göteborg för mindre grupp. Lokalerna är fullutrustade med modern teknik. Produktpresentation 
fi nns lättåtkomligt i vår utställning, där det är lätt att samlas runt varje produktstation för spontan 
produktutbildning.

Praktiskt lärande om produkter och dess teknik genomförs vid ACADEMY workshop, som är fullutrustad 
med verktyg och produkter. Här får du praktiskt montera och prova. Trådlöst internet fi nns i hela mötes- och 
utbildningslokalen. Vårt cateringområde står till ditt förfogande för raster och välbefi nnande. Har du svårt att 
komma till oss, då kan vi komma till dig.

ACADEMY kommer gärna till ditt event och utbildar dig och dina kollegor i önskad produktgrupp eller en 
specifi k produkt - Allt efter ditt event eller mötes önskemål. HellermannTyton ACADEMY ger dig ett kreativt 
lärande!



HellermannTyton ACADEMY i världen – 
Hitta din kontakt i Sverige här

Kunskap ger framgång - använd vår 
kompetens! Kontakta oss!

Måns Otterström
Konstruktör/Projektledare

Mans.Otterstrom@HellermannTyton.se

Emilie Andersén
Säljsupport

Emelie.Andersen@HellermannTyton.se

Lennart Jonsson
Produktchef

Lennart.Jonsson@HellermannTyton.se

Lars-Oskar Öhman
Produktchef

Lars-Oskar.Ohman@HellermannTyton.se

Joakim Svensson
Produktchef

Joakim.Svensson@HellermannTyton.se

Anna Konnander
Marknad

Anna.Konnander@HellermannTyton.se



HellermannTyton ACADEMY i Sverige

HellermannTyton ACADEMY i Stockholm fi nns i Kista mellan Stockholm och Arlanda. I Kista når du oss 
enkelt med bil, buss, tunnelbana, tåg, fl yg. ACADEMY i Göteborg fi nns i Västra Frölunda, som är mycket 
lättillgängligt med både bil, buss, fl yg. Ring oss för med detaljerad vägbeskrivning.

Sales DistributionManufacturing Development ACADEMY
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Isafjordsgatan 5
16440 Kista
Tel.: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 348 02
Email: kundsupport@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se


