
Alcadon distribuerar CommScopes
lösningar inom telekommunikation i
Sverige
CommScope, en global ledare inom nätverkslösningar, samarbetar med Alcadon på den
svenska marknaden inom telekommunikationssegmentet. Detta bygger vidare på Alcadons
långa historia som CommScope-distributör för Enterprise innovation i Sverige och
Telekomsystem i Danmark.

”Alcadon har haft ett långvarigt och nära samarbete med CommScope på flera marknader. I
Sverige var fokus fram till idag främst Enterprise-segmentet. Vi är mycket glada över att nu
kunna arbeta i nära samarbete med CommScope även inom Telekom på den svenska
marknaden. Samarbetet stärker vårt kunderbjudande markant och kompletterar koncernens
befintliga kunderbjudande.”

Sonny Mirborn, VD för Alcadon AB och Alcadon Group

”En radikal expansion av bandbredden kommer att öppna upp kapacitet för nya tjänster och
göra det möjligt för spännande idéer att utforskas på nya sätt. När vi går mot målet med
blixtsnabba signaler kommer vi att fortsätta att samarbeta med Alcadon för att säkerställa
att företag har tillgång till innovationer för att möjliggöra en hyperuppkopplad ekonomi över
hela Sverige.”

Louise Vraa Lind, försäljningschef CommScope.
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Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat
sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns
idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo,
Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska
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dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även
försäljningsrepresentanter i Finland. 
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