
	 	

Offitech grundades 1990 och har under åren varit en stark leverantör av IT-lösningar för dokumenthantering i 
Sverige. Bolaget är märkesoberoende och har idag ett flertal lokala kontor i Sverige. Offitech har en stor kundbas 
där merparten är små och medelstora företag men det finns även börsnoterade bolag och skolor bland kunderna. 
Idag finns det i Göteborg, där huvudkontoret ligger, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Kalmar, Borås, Trollhättan, 
Skara och Stenungsund. 
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Offitech fortsätter expandera  
– öppnar nytt försäljningskontor i Helsingborg 
 
Offitech, som erbjuder IT-lösningar för dokumenthantering, öppnar nu nytt försäljningskontor i 
Helsingborg. I slutet av förra året tog Offitech över Konica Minoltas service- och 
försäljningskontor i Malmö, Kalmar och även deras kunder i Stockholm. Med det nya 
försäljningskontoret har bolaget nu nio lokala kontor runt om i Sverige.  
 
Försäljningskontoret i Helsingborg är den sista pusselbiten 
för att vara heltäckande längs hela Västkusten och Skåne. 
Offitech kan därmed erbjuda en närhet till service och 
teknisk support för samtliga sina kunder i dessa regioner.  
– Det har alltid varit viktigt för oss att vara närmare våra 
kunder. När vi lyckades komma överens med Kenneth 
Reuter, som verkligen är en branschprofil, om att bli vår 
försäljningsansvarige på kontoret i Helsingborg var det rätt 
läge att öppna. Nu söker vi ett starkt säljteam till kontoret 
och skickliga servicetekniker finns redan på plats, säger 
Robert Bergqvist, vd på Offitech. 
 
När Offitech i slutet av förra året tog över stora delar av 
Konica Minoltas kundbas i södra Sverige beräknade bolaget 
att omsättningen skulle öka till 100 miljoner kronor. Med 
öppnandet av Helsingborgskontoret ser Robert Bergqvist att 
omsättningen kommer överstiga den prognosen. 
– Att öppna nya försäljningskontor är alltid en utmaning 
och det tar lite tid innan det är full fart på affärerna. Med Kenneth vid rodret är jag trygg med att det 
kommer gå snabbt att vara igång. Vi följer här med vår expansionsplan och vi fortsätter att leta efter rätt 
personer som kan bidra med vår fortsatta tillväxt. Det är alltid människorna som avgör var vi öppnar 
våra nästa kontor, men vi är långt ifrån klara ännu. 
 
Kenneth Reuter har varit i branschen sedan 1987 och kan den som sina fem fingrar. När han valde att gå 
med Offitech och ansvara för Helsingborgskontoret byggde hans beslut mycket på vetskapen om hur 
Offitech arbetar och den filosofi och kultur som finns i bolaget. 
– Offitech har funnits i 30 år och hela tiden växt. Idag är de en av de stora spelarna och jag vill vara med 
och bidra till den fortsatta expansionen. Offitech är experter på det dem gör och det tror jag är en 
förutsättning i framtiden. De små och generella spelarna kommer få det svårt i en ökad konkurrens. Att 
få öppna upp ett kontor i Helsingborg ska bli roligt och jag ser fram emot att kunna erbjuda mina kunder 
en lokal handlare som alltid är nära dem. Jag tror stenhårt på den lokala affären och att lära känna 
kunderna och deras behov, säger Kenneth Reuter, ny försäljningsansvarig i Helsingborg. 
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Robert Bergqvist och Kenneth Reuter i Helsingborg. 


