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Powerbox-Craftec wordt       
POWERBOX 

Persbericht: Woensdag 10 december 2014. 
 

Een van Europa's grootste bedrijven op het gebied van power supplies, 
Powerbox-Craftec, vereenvoudigt zijn naam en lanceert een nieuwe 
website als onderdeel van de nieuwe strategie. 

Er gebeurt veel bij Powerbox-Craftec. Sinds de fusie van de twee zusterbedrijven 
in de herfst van 2013 is er een nieuwe strategie ontwikkeld en deze wordt 
momenteel geïmplementeerd. 

Het complexe eenvoudig maken is het business idee van de nieuwe strategie. 
Het bouwt voort op waar het bedrijf bekend om staat, kwaliteitsproducten en 
uitstekende klantenservice, de bereikbaarheid voor de klant en de verschillende 
competenties binnen het bedrijf. Dit maakt het mogelijk om te komen tot een 
optimale power oplossing, of het nu gaat om een standaard power converter of 
een complex systeem met specifieke eisen, logistieke of aftersales support. De 
doelgroep is ongewijzigd. De focus ligt op power oplossingen voor veeleisende 
toepassingen, voornamelijk in de sectoren industrie, medisch, trein en transport 
en defensie. De belangrijkste klantencontacten worden door de 120 
POWERBOX power specialisten in 15 landen gerealiseerd. 

Twee specifieke stappen in dit continu proces zijn er nu gerealiseerd. De naam 
wordt vereenvoudigd, Powerbox-Craftec wordt POWERBOX, daarnaast een 
nieuwe website voor de gezamenlijke onderneming, namelijk www.prbx.com. 
Hoewel zeer zichtbaar, deze stappen zijn noch een beginpunt, noch het doel. 
Zoals bevestigt door POWERBOX CEO Martin Sjöstrand "Het zijn stappen in 
ons streven om onze klanten op de meest eenvoudige manier de beste 
oplossing te bieden. Powerbox en/of Craftec is stilaan nog beter en 
gemakkelijker te bereiken. Het werk is begonnen. Blijf op de hoogte. " 

POWERBOX, opgericht in 1974, is een van Europa's grootste bedrijven op het 
gebied van power supplies. Aanwezig op vier continenten, met het hoofdkantoor 
in Zweden en lokale vestigingen in 15 landen bedient POWERBOX haar klanten 
over de hele wereld. Met haar uitgebreide deskundigheid, ervaring en 
assortiment combineert POWERBOX de rol van power adviseur en leverancier, 
het verbeteren van de concurrentiepositie van haar klanten door te adviseren en 
het leveren van de optimale energie-oplossingen. 
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