
 

 
 
 
 
Pressmeddelande 26 april 2016 

 
Semcon tecknar avtal inom produktinformation med ny 
partner i fordonsbranschen 
 
Semcon har tecknat ett nytt avtal med China Euro Vehicle Technology AB (CEVT) i Göteborg 
gällande produktinformationslösningar inom eftermarknaden för en ny fordonsserie. Upp till 40 
personer i Sverige och Kina kommer att vara involverade i leveransen fram till slutet av 2017.    
 
Semcon kommer att utveckla och producera lösningar som förbättrar användarupplevelsen och 
optimerar ägandekostnaden, till exempel förarinformation, diagnosfelsökningar, service- och 
reparationsinformation. 
 

– Vi har lång erfarenhet av produktinformation för fordonskunder i Sverige, Storbritannien, Kina och 
Tyskland. Det här nya uppdraget ligger i linje med vår strategiska ambition att ses som en naturlig 
partner för eftermarknadslösningar till fordonsindustrin, säger Johan Ekener, affärsområdeschef 
Product Information, Semcon.  
  
Samarbetet med CEVT påbörjas under våren 2016 och kommer att omfatta ett antal leveranser fram 
till slutet av 2017. Som mest kommer 30–40 av Semcons medarbetare i Sverige och Kina att vara 
involverade i leveransen till CEVT, och en stor del av arbetet kommer att ske med hjälp av Semcons 
egenutvecklade produktionssystem för produktinformation. 
 

– Genom att ingå samarbete med Semcon kommer CEVT att få tillgång till omfattande expertis och 
personer med lång erfarenhet av produktinformationslösningar för eftermarknaden. Semcons 
förmåga att snabbt få på plats en leveransorganisation och leverera moderna lösningar med kort 
ledtid har varit de främsta skälen till att välja Semcon för det här uppdraget, säger Thomas 
Sandström, eftermarknadsansvarig på CEVT. 
 
   
För mer information kontakta: 
 
Johan Ekener, affärsområdeschef, Semcon Product Information  
Tel: +46 (0) 736 840 683, e-post: johan.ekener@semcon.com 
 
Thomas Sandström, Vice President Aftersales, CEVT 
E-post: thomas.sandstrom@cevt.se 
 
 
 
China Euro Vehicle Technology AB, CEVT, är ett utvecklingscenter för framtidens bilar inom Geely Group. CEVT täcker in alla aspekter på utveckling av 
passagerarbilar – från den totala arkitekturen, framdrivning och drivlinjekomponenter till top hat-teknik samt fordonets yttre design. CEVT har för närvarande 
mer än 1 700 anställda och växer snabbt. Företaget finns i Göteborg, Trollhättan och Hangzhou i Kina. www.cevt.se 

 
Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 anställda med stor erfarenhet från många olika 
branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar längs hela utvecklingskedjan och tillhandahåller många tjänster och 
produkter inom områden som kvalitetskontroll, utbildning och metodikutveckling. Vi bidrar till att göra våra kunder mer konkurrenskraftiga genom att 
tillhandahålla innovativa lösningar, design och stabil ingenjörsexpertis. Koncernen har intäkter på cirka 2,6 miljarder kronor och är verksam på mer än 40 
anläggningar i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge.www.semcon.se  
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