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Semcon tecknar nytt partnerskapsavtal med London Taxi
Company inom produktinformation
Semcon har tecknat ett nytt avtal med den brittiska fordonstillverkaren London Taxi Company.
Partnerskapsavtalet omfattar design, utveckling samt distribution av produktinformationslösningar för eftermarknaden och involverar upp till 25 specialister från Semcon.
Semcon kommer att designa, utveckla och distribuera ägar- och serviceinformation som stöd för
London Taxi Companys kunder och serviceverkstäder. Det femåriga avtalet lägger grunden för ett
nytt samarbete mellan Semcon och London Taxi Company.

– Semcon har omfattande erfarenhet av att utveckla och producera produktinformation för
fordonskunder i Sverige, Storbritannien, Kina och Tyskland. Tillsammans med London Taxi Company
ser vi fram emot att skapa kostnadseffektiva produktinformationslösningar som bidrar till ett
bekymmersfritt ägande, säger Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information på Semcon.
Samarbetet inleds under våren 2016 och består av ett antal leveranser inom produktinformation som
ska stödja utvecklingen av London-taxis kommande laddhybrid samt andra framtida projekt. Den nya
bilen kommer att lanseras i Storbritannien i slutet av 2017 samt på den internationella marknaden
under 2018.

– Genom detta nya partnerskap får vi tillgång till den senaste kunskapen avseende lösningar inom
produktinformation. Semcons långa erfarenhet av totalåtaganden var en nyckelfaktor när vi valde
partner. Vi ser fram emot att bygga en långsiktig relation med Semcon när vi nu går in i en mycket
spännande period för företaget, säger Trevor Hattersley, eftermarknadschef på London Taxi
Company.
Inledningsvis kommer upp till 25 av Semcons specialister att involveras i arbetet med den nya
bilmodellen. Arbetet kommer främst att utföras av Semcons brittiska organisation från helt nya
lokaler i Warwick.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Ekener, affärsområdeschef Product Information, Semcon
Telefon: 0736-840 683, e-post: johan.ekener@semcon.com
Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Telefon: 0739-737 200, e-post: per.nilsson@semcon.com
Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med omfattande erfarenhet
från ett stort antal olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter och informationslösningar längs hela produktutvecklingskedjan och erbjuder även en
mängd tjänster och produkter inom kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom innovativa lösningar och
genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på cirka 2,6 miljarder kronor och verksamhet på över 40 platser i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Norge. www.semcon.se
London Taxi Company är den brittiska tillverkaren av den ikoniska svarta London-taxin som introducerades redan 1948. Från sin nuvarande anläggning i
Coventry har företaget producerat 130 000 fordon. Företaget köptes 2013 av Geely som nyligen har offentliggjort en investering på £250 miljoner i en
toppmodern FoU- och monteringsanläggning för London Taxi Company. Koncernen kommer inom kort att introducera nästa generations svarta Londontaxi av laddhybridtyp med extremt låga utsläpp.

David Ollier, Head of Communications, London Taxi Company
Telefon +44 (0) 79 6638 9656, e-post: dollier@london-taxis.co.uk
Om London Taxi Company
London Taxi Company (LTC) har en lång och anrik historia som tillverkare av specialbyggda taxibilar, utformade för att möta Londons Conditions of Fitness
(CoF). Sedan originalmodellen Hackney Carriage har taxin genomgått ett flertal utvecklingsfaser för att förbättra upplevelsen för både förare och passagerare.
Företaget är fokuserat på kundvård och ständiga förbättringar vad gäller fordonens tillgänglighet, komfort, utsläpp, köregenskaper och hållbarhet, utan att
kompromissa med dess välkända form och varumärke. LTC är stolta över att betjäna Londons världsberömda taxibransch som sätter en internationell standard
för taxitjänster. Det är utifrån företagets framgång på denna marknad som man också kunnat utveckla en stark närvaro inom andra regioner i Storbritannien
samt på exportmarknader.
Förutom i Storbritannien används nu den svarta London-taxin i mer än 40 större städer världen över. Härnäst kommer företaget att investera i utveckling
och produktion av en specialbyggd taxi med extremt låga utsläpp som kan möta de hårda utsläppsgränser som nu håller på att implementeras i stora delar
av Europa, inklusive London. LTC är ett helägt dotterbolag inom Zhejiang Geely-koncernen. London-taxin byggs för närvarande i Coventry och tillverkas
under licens i Shanghai av systerföretaget Shanghai London Taxi International, med huvudsakligt försäljningsställe i London och filialer i Manchester,
Coventry och Edinburgh. Man har även support från ett brittiskt och internationellt nätverk av servicecentra. London Taxi Company är handelsnamnet för
London Taxi Corporation Limited.

