
 

Med energi, engagemang och glädje samordnar Olsson & Co effektivt all företagsprofilering med fokus på produktmedia, 
trycksaker, profilkläder och expomaterial. Olsson & Co arbetar med att stärka sina kunders varumärken med produkter och 
tjänster av hög kvalitet. Bolaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad och Oslo. Olsson & Co startade sin 
verksamhet 2007 och sysselsätter idag 19 personer, och har en omsättning på 72 miljoner kronor (2016). 
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Hållbarhet är framtidens starkaste konkurrensfördel 
– Olsson & Co ska bli bäst i branschen 
 
Olsson & Co, som erbjuder ett heltäckande utbud av produktmedia, trycksaker, 
profilkläder och expomaterial, har satt upp ett tydligt mål – att bli bäst i branschen på 
hållbarhet. Bolaget har bland annat tagit in Sofia Brax i styrelsen. Hon ledde senast 
Lindex hållbarhetsarbete och nu ska hon guida Olsson & Co i arbetet att själva bli 
bättre på hållbarhet. Men framförallt ska hon stötta alla Olsson & Co:s kunder att 
beställa mer hållbart.  
 
Sedan Olsson & Co startade sin 
verksamhet för tio år sedan har 
de ständigt försökt att utmana 
branschen. Inom produktmedia, 
expomaterial, trycksaker och 
profilkläder har det ofta varit en 
diskussion som ensidigt handlat 
om pris. Olsson & Co var tidiga 
med att prata om kvalitet och 
kundnytta. Nu vill bolaget 
fortsätta att utmana och har 
bestämt sig för att bli bäst i 
branschen på hållbarhet.  
 
– Vi har alltid arbetat för att 
kunna bidra till en lite bättre värld. Det har handlat om vår egen verksamhet, men framförallt 
om att ge våra kunder chansen att göra skillnad när de väljer våra produkter. Nu har vi 
konkretiserat detta i ett mål och det känns fantastiskt inspirerande och roligt, säger Tomas 
Olsson, vd och grundare av Olsson & Co. 
 
Under hösten kunde Olsson & Co välkomna Sofia Brax till sin aktiva styrelse. Hon har en 
stor erfarenhet av hållbarhetsfrågor som hon bland annat har varit ansvarig för på Lindex 
under många år. Hon vet hur viktigt det är för företag att strukturerat och strategiskt arbeta 
med hållbarhet. 
– I många branscher är hållbarhetsfrågor redan en självklar hygienfaktor och en förutsättning 
för att ens få chansen att prata med kunderna. I andra branscher har man inte kommit så 
långt. Därför kan ett bolag som Olsson & Co göra stor skillnad långt utanför sin egen 
verksamhet, säger Sofia Brax, styrelseledamot för Olsson & Co. 
 
För mer information kontakta: 
Tomas Olsson, vd och grundare av Olsson & Co, tfn +46 (0)70 867 62 00 
Bilder för fri publicering, Anders Ekhammar, tfn +46 (0)70 746 25 79  
www.olssonoco.se 
 

Olsson & Co ska bli bäst i branschen på hållbarhet. 
Från vänster: Louise Lindroth, Sofia Brax och Tomas Olsson  


