
  
 
Box 195 42 
SE-104 32 Stockholm 
Sweden 
Visiting address: 
Solnavägen 4, floor 11 
Tel: +46 (0)8 464 00 00 
www.mekonomen.com 
 
 

 D 

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor fördelat på fyra 
affärsområden; FTZ, Inter-Team, MECA/Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen 
grossistverksamhet, fler än 460 butiker och över 3400 verkstäder vilka arbetar under koncernens 
varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och 
produkter för konsumenter och företag. 

Pressmeddelande 7 februari 2020 
 

 

Mekonomen Group förstärker koncernledningen 
med Direktör för affärsutveckling och strategi 
Efter snabb tillväxt genom förvärv under 2018 och efterföljande 
konsolideringsarbete, tydliggör Mekonomen Group sitt fokus på att utveckla en 
långsiktig och konkurrenskraftig affär. För att intensifiera det strategiska arbetet 
förstärks koncernledningen med Petra Bendelin som Direktör för affärsutveckling 
och strategi. 

Mekonomen Group kommer under 2020 fortsatt fokusera på inköpssynergier, effektivitet 
och lönsamhet i kärnaffären. Samtidigt tydliggör bolaget sin strategi mot en långsiktig 
konkurrenskraftig affär. Som ett led i att intensifiera det strategiska arbetet inom 
konceptutveckling, digitalisering och kunderbjudande, förstärks koncernledningen med 
Petra Bendelin, Direktör affärsutveckling och strategi.  

”Petra kommer med sitt driv, kunnighet om branschen och sin erfarenhet inom 
strategisk affärsutveckling att bidra positivt till framtidens affär. Vi ska öka takten när det 
kommer till att utveckla våra koncept och erbjudanden, inte minst genom digitaliserade 
lösningar och flöden. Vi ska dra bred nytta av de innovationer som redan är utvecklade 
inom koncernen genom best practice, men också identifiera nya områden där vi ska ta 
en framträdande position och fortsätta driva utvecklingen på fordonseftermarknaden”, 
säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen Group. 

Petra Bendelin har jobbat inom Mekonomen Group sedan 2010 i en rad ledande 
positioner, senast som vd för dotterbolaget ProMeister Solutions som utvecklar och 
erbjuder verkstadstjänster såsom kompetens, digitala tjänster och kundservice.  

Petra Bendelin ingår i koncernledningen från och med 7 februari 2020. 
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