
 

Mindmancer erbjuder en komplett kameralösning med fokus på att täcka stora områden med så få kameror som möjligt. Man skulle kunna 
säga att vi säljer väktare – fast lite smartare. Med intelligenta kameror uppkopplade till larmcentral klarar vi av att vakta flera byggnader, 
anläggningar och skolor samtidigt, i alla väder – till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella väktartjänster. Både smartare och 
bättre tycker vi. Våra kameror lämnar aldrig området.  
Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se. 
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Hymer Center utökar samarbetet med Mindmancer 

Hymer Center har valt Mindmancers intelligenta kamerabevakning för att säkra deras 

anläggningar i hela landet. Efter att noga har utvärderat lösningen på tre av sina 

anläggningar samt jämfört med alternativ, kom de fram till att det inte fanns något bättre på 

marknaden. 

I närmare 50 år har Hymer Center levererat husvagnar och husbilar av högsta kvalitet med ett tydligt fokus: 

Omtanke om Kunden och medarbetarna. Hymer Center jobbar i framkant vad gäller kunskap och erfarenhet. 

Detta är möjligt tack vare stora investeringar i utbildning och en lärande organisation där det vi kallar 

”medarbetarkurage” råder.  

– Vi på Mindmancer känner igen oss i den anda som Hymer Center har, både internt och gentemot sina 

kunder. Det gör det extra kul att de valt oss till en strategisk partner, säger David Giaina säljchef på 

Mindmancer AB. 

– Vår drivkraft är passionen för husbilar och inget annat företag i branschen har investerat mer resurser på 

eftermarknad än vi. Därför kan våra kunder känna trygghet genom hela affären, både vid köp, service och 

framtida inbyte eller försäljning. Vi känner att Mindmancer speglar våra värderingar, säger Fredrik Engstrand, 

försäljningschef Hymer Center. 

– Vi har redan rekommenderat denna lösning i vår branschorganisation, så vi känner oss trygga i vårt val. Det 

är framförallt den dokumenterade effekten i bevakningen som vi uppskattar – och detta är resultatet av att 

de kan sin sak, avslutar Fredrik Engstrand. 

Lösningen säkrar alla Hymers anläggningar med intelligent kamerabevakning som upptäcker intrång, kopplat 

till larmcentral. 
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