
SSAB tecknar Certified Partner-avtal med Stålgross 

 

I dagarna sätts de första skyltarna upp hos företaget Stålgross - SSABs första Certified Partner i 

Sverige. Stålgross kommer sälja och marknadsföra produkterna Raex och Strenx till sina kunder. 

Certifieringen är ett led i SSABs ambitioner att ytterligare stärka närvaron med kända produktnamn 

på den svenska marknaden. 

Ansvarig säljare, Per Johansson från Borlänge, har arbetat intensivt med att få till den här affären 

och är mycket nöjd med avtalet. 

- Vi kommer att få en mycket kompetent samarbetspartner hos Stålgross och tillsammans 

skapar vi goda förutsättningar för en stärkt position på marknaden, säger Per. 

Stålgross är en av Sveriges mer namnkunniga stålgrossiter med kontor i Jönköping och lager i 

Mariestad. De har under en rad av år byggt upp sin verksamhet och lever nära sina kunder. Bland 

annat erbjuder de marknaden kundunika lagerlösningar. 

- Det här avtalet hjälper oss ytterligare att positionera oss som en professionell leverantör till 

svensk industri och vi kan nu fortsätta arbetet med att skapa långsiktiga kundrelationer, 

säger Johan Helge, vd på Stålgross. 

Stålgross har specialiserat sig på att endast sälja varmvalsad plåt. Något som visat sig vara en 

lyckosam satsning och som också ger verksamheten en tydlighet. Genom ett kontinuerligt 

kvalitetsarbete och ett brett kunnande inom produktområdet så har Stålgross en väldigt hög 

kundnöjdhet vilket ofta ger meraffärer. 

- Vi hoppas självklart att samarbetet kan stärka oss ytterligare och att marknadens syn på 

Stålgross som pålitlig, långsiktig partner och leverantör av kvalitetsstål stärks, säger Johan 

Helge. 

 

Välkommen till Elmia och ett seminarium 

Torsdagen den 12 november kommer Stålgross att finnas tillsammans med SSAB på Elmia 

Subcontractor i Jönköping. Platsen är det sponsrade Café ”Lets talk” som finns i D-hallen. Här 

genomförs också ett seminarium kl. 15.15 där Tomas Hörnfeldt - Head of Market Intelligence and 

Business Solutions på SSAB - berättar om Globala trender som påverkar den svenska stålindustrin. 

Ytterligare information: 

Per Johansson, ansvarig säljare SSAB tfn. +46 243 717 67, +46 705 25 94 08 

 

José Rovira, säljchef Sverige SSAB, tfn, +46 243 760 34, +46 703 84 36 86  

 

Johan Helge, vd Stålgross, tfn. +46 36 30 54 44, +46 733 13 01 41  

 

Daniel Welander, inköpschef Stålgross, +46 36 30 54 46, +46 705 75 03 11 



Bild: Johan och Per håller skylt 

 

Bildtext: Johan Helge från Stålgross och Per Johansson från SSAB placerar de två nya skyltarna vid 

Stålgross kontor i Jönköping. 

 


