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Med energi, engagemang och glädje samordnar Olsson & Co effektivt all företagsprofilering med fokus på trycksaker, 
 presentreklam och profilkläder. Som profilbyrå arbetar Olsson & Co med att stärka sina kunders varumärken med  
produkter och tjänster av hög kvalitet. Idag har bolaget kontor i Göteborg, Linköping, Stockholm och Oslo. Olsson & Co 
startade sin verksamhet 2007 och sysselsätter idag 17 personer, och har en omsättning på 48 miljoner kronor (2012). 
 

Olsson & Co – DI Gasell för andra året i rad 
 
Olsson & Co, som arbetar med företagsprofilering med fokus på trycksaker, ���presentreklam och 
profilkläder, tog igår emot utmärkelsen Dagens Industri Gasell för andra året i rad. 
– Det här är helt fantastiskt. Vi har arbetat hårt för att utveckla Olsson & Co och jag är så glad 
över att det går att kombinera en stark tillväxt med ett hundraprocentigt fokus på kundnöjdhet 
och glädje till sitt arbete, säger Tomas Olsson, vd och grundare till Olsson & Co.  
 
Olsson & Co startade sin verksamhet 
2007 i Göteborg och har sedan dess 
öppnat kontor i Stockholm, Linköping 
och Oslo. Idag arbetar 17 personer i 
företaget och 2012 hade man en 
omsättning på närmare 50 miljoner 
kronor. Tack vare helt nya grepp runt 
erbjudandet, att samordna två branscher 
till en, har Olsson & Co lyckats 
expandera och utvecklas i de branscher 
som under många år haft problem med 
lönsamhet. 
– Det är inte svårare än att vi lyssnar på 
kunderna och försöker hitta lösningar 
som underlättar och stärker kundernas affärsmål. Jag har varit i den här branschen i många år nu och 
tack vare min och hela organisationens erfarenhet och vårt brinnande engagemang för att ha så roligt 
vi kan varje dag, har vi både kunnat investera för framtiden och visa goda siffror sedan vi startade, 
säger Tomas Olsson. 
 
Dagens Industri vill belöna snabbväxande företag i Sverige .  
– Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser 
Dagens Industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Vårens Gasellträffar och höstens 
Gasellfester ger tillfälle att möta Gasellföretagen, som är mästare både på lönsam tillväxt och på att 
skapa nya jobb, säger DI på sin hemsida. 
 
För att bli utsedd till DI Gasell krävs: 

• en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor 
• minst tio anställda 
• minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret 
• ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 
• ett samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren som är positivt  
• i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner 
• sunda finanser 

 
Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen. 
 
För mer information kontakta: 
Tomas Olsson, vd Olsson & Co, tfn +46 (0) 31 749 58 10 
Bilder för fri publicering, Anders Ekhammar, tfn +46 (0)31 701 33 37, www.olssonoco.se 

 Tomas Olsson, vd för Olsson & Co, tog igår emot 
utmärkelsen Dagens Industri Gasell för andra året i rad.  


