
	

 

	

Netmore publicerar månatligt nyhetsbrev med start 15 januari 2018 
	

Nyhetsbreven planeras fortsättningsvis att publiceras omkring den 15e varje månad och kommer 
att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmore.se. Nyhetsbreven skall ses som ett 
komplement och fördjupning av den obligatoriska information bolaget utger i form av 
pressreleaser avseende all betydande ekonomisk information. Nyhetsbreven kommer inte att 
innehålla denna senare typ av information. 

Nyhetsbrev januari 2018 

Under hösten 2017 har bolaget allt mer fokuserat på försäljning och marknadsföring och det 
arbetet fortsätter med högsta prioritet under 2018. I september 2017 rekryterades Edward 
Rassmus som ny försäljningschef och under hans ledning har bolaget tagit fram en ny 
försäljningplan som omfattar hur de olika marknadsegmenten prioriteras, marknadsbudskap per 
segment, ökning av kundkontakter och antal offerter, ytterligare säljare är på väg att anställas, 
telemarketing kommer att startas nu i januari, fortsatt utökning av återförsäljare, marknadsföring 
i utvalda tidningar och deltagande i mässor samt lansering av nytt varumärke, netmore, som 
bättre passar bolaget och stärker budskapet runt våra produkter & tjänster. 

Det nya varumärket netmore lanserades den 10 januari 2018 tillsammans med en helt ny hemsida 
och nya mobilabonnemang. Med de nya mobilabonnemangen erbjuder netmore nu kompletta 
lösningar genom att kombinera lokala nät och mobilabonnemang anpassade till lokala nät. 
Notera dock att bolagsnamnet är fortfarande north net connect AB. 

Bolagets försäljning fortsätter att vara stark inom industrisegmentet följt av kontor & företag. 
Bland annat Norrvatten har gett bolaget ett flertal utökningsordrar och nya industrikunder har 
tillkommit som t.ex. LRF samarbetet där lantbruk nu kan kopplas upp med lokala nät. Segmentet 
flerbostadshus och fastighetsbolag visar stort intresse för bolagets produkter & tjänster men det 
tar längre tid för kunderna att komma till ett köpbeslut. Det här segmentet visar också för 
närvarande den svagaste försäljningen. Då fastighetsmarknaden har en mycket stor potential 
fortsätter marknadsföringsarbetet trots detta för att få igång en ordentlig försäljning inom 
segmentet. 

Under hösten har bolaget implementerat ett nytt billing system med funktioner som klarar att 
fakturera kunder för både lokala nät, supporttjänster samt abonnemang och trafik. I övrigt är alla 
tekniska system implementerade och i drift.  

 
 



För att läsa netmore´s nyhetsbrev, gå in på 
www.netmore.se 
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