
	  

Om Partex Marking Systems AB 
Partex är specialister och världsledande på industriella märksystem. Vi tillverkar produkter och tillbehör och 
erbjuder tjänster för identifikation av elledningar, rör och kablar. Vårt unika märksystem bidrar till ökad 
effektivitet och säkerhet hos såväl små som stora industriföretag världen över. Partex är ett helägt familjeföretag 
och har totalt i Sverige 75 anställda. Omkring 70 procent av tillverkningen exporteras. Partex har dotterbolag i 
Tyskland, Frankrike, England, Polen, USA och Indien samt representeras i mer än 70 länder över hela världen 
med totalt 145 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Gullspång, där det har funnits sedan företaget grundades 
1948. Läs mer på www.partex.se. 

Pressmeddelande  
 
Gullspång den 27 mars 2014   
 
Partex	  Marking	  Systems	  expanderar	  och	  öppnar	  kontor	  i	  Dubai	  
 
Partex Marking Systems i Gullspång expanderar sin internationella verksamhet ytterligare och 
öppnar försäljningskontor i Dubai. Målet är ökad tillväxt i Mellanöstern. 
 
Egen närvaro på stora marknader som Saudiarabien, Abu Dhabi, Quatar, Turkiet och Dubai är 
nödvändigt för Partex etablering i dessa områden. Marknadsundersökningar visar att det finns tydliga 
affärsmöjligheter i regionen och Dubai valdes ut som det självklara handelsnavet. Den 27 februari 
invigdes Partex försäljningskontor i Dubai.  
 
– Vi har sett en snabb tillväxt i Mellanöstern sedan vi började bearbeta marknaden direkt med egna 
försäljningsresurser. Etableringen i Dubai är ett naturligt steg som kommer att ge oss en ännu högre 
tillväxttakt, säger Mikael Persson, VD för Partex Marking Systems.  
 
Mellanöstern är en het tillväxtregion inom infrastruktur och det finns potential för ökad industriell 
produktion, vilket är en stark marknad för Partex produkter. Kunskapen om märksystem är generellt 
sett mycket hög i Mellanöstern, men kännedomen om Partex var låg innan företaget började etablera 
sig på marknaden. 
 
– I och med att vi nu har närvaro i regionen är vi mer tillgängliga med säljstöd och teknisk hjälp. Vi 
kommer att kunna skapa fler lokala aktiviteter och locka kunder till vårt nya showroom i Dubai för att 
på så vis stärka Partex varumärke, säger Matthew Symonds, Partex områdeschef i Mellanöstern och 
platsansvarig för Partex kontor i Dubai.  
 
Mellanöstern har en konkurrensutsatt marknad för industriella märksystem med tydlig uppdelning i tre 
nivåer. Den nedersta nivån består av grossister som säljer Asienproducerade märksystem till låga 
priser. Den översta tredjedelen är endast öppen för premiumprodukter tillverkade i USA eller Europa. 
Den återstående mellersta nivån är egentligen öppen för alla, men domineras av märken tillverkade i 
Indien som trycks på plats med kinesiska maskiner.  
 
– Partex huvudkunder finns i det översta segmentet, men vi har även möjligheter på mellannivån. Vårt 
mål just nu är att få så många befintliga och potentiella kunder som möjligt medvetna om Partex och 
att visa dem fördelarna med våra produkter och tjänster, säger Matthew Symonds. 
 
För mer information: 
Mikael Persson, VD, Partex Marking Systems 
Tel: 070-282 10 48 
 

Matthew Symonds, Director, Middle East, Partex Marking Systems  
Tel: +44 1675 463670  
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Vid invigningen av Partex kontor i Dubai deltog företagets ägare TorBjörn Lööf och Sophie Lööf och 
även Sophies dotter Stella Mårtensson, som representerar fjärde generationen i släkten Lööf, Matthew 
Symonds, Director Middle East Partex, Mikael Persson, VD Partex, samt Dubaikontorets två 
anställda. 
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Bilderna är fria att använda. Vänligen uppge källa Partex. 


