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Cramo är ett välkänt företag inom framför allt uthyrning av verktyg och maskiner
till byggbranschen. Ett växande verksamhetsområde är uthyrning av flyttbara
moduler som en lösning på utrymmesbrist för exempelvis skolor och kontor.

Utmaningen
Cramo är för både professionella inom byggbranschen
och för allmänheten synonymt med uthyrning av
verktyg och maskiner samt byggbaracker.
Men moduler för skolor och kontor måste fylla helt
andra funktioner än de baracker som står på bygg
arbetsplatser, och besluten att hyra fattas av en helt
annan målgrupp.
För att Cramos moduler inte skulle förknippas med
dessa byggbaracker, utan istället upplevas som ett bra
alternativ till permanenta lokaler, krävdes ett förnyat
varumärkestänk.
Analysen
Kundernas krav på exempelvis skollokaler är högt
ställda och en modul måste representera användbarhet,
estetik och trivsel.
Cramos konkurrenter inom moduluthyrning består
till största delen av företag som är nischade på just
moduluthyrning. En analys visade att ju mer nischade

konkurrenterna var, desto enklare hade de att nå ut
med sitt erbjudande. Cramo behövde med andra ord
tydligt signalera ett nischat erbjudande av moduler av
hög kvalitet.

fundament etablerade sig Cramo snabbt som specialist
även på marknaden för uthyrning av flyttbara moduler
för till exempel skolor och kontor.
Resultatet

Principen
För att särskilja en produkt eller tjänst som i hög grad
avviker från det huvudsakliga erbjudandet är det ofta
lämpligt att använda sig av ett så kallat ”sub brand”
(undervarumärke), det vill säga ett varumärke som är
underordnat huvudvarumärket men som visar tydligt
släktskap. På så vis kan undervarumärket dra fördel av
huvudvarumärkets kännedom och renommé samtidigt
som det är tydligt åtskilt för att visa att det levererar en
annan typ av lösning.
Lösningen
Enligt Pyramids beprövade modell skapades och
namngavs ett nytt undervarumärke, Cramo Adapteo,
och ett nytt löfte ”Room for great days”. Med detta som

”Vårt modulerbjudande riktar sig mot en helt
annan målgrupp än vår maskinuthyrnings
verksamhet och har helt andra fördelar.
Med vårt nya undervarumärke har vi gått från
ett alltför diversifierat erbjudande till att bli en
vass nischaktör, vilket marknaden har belönat
oss för.”
Anders Collman
Director, Corporate Communications, Cramo

Room for great days

Sveriges mest
internationella B2B-byrå
Vi hjälper företag med ambitioner att utveckla starka varumärken genom
att skapa uppseendeväckande lönsamma kommunikationslösningar.
Pyramid har tio år i rad blivit rankad som Sveriges bästa B2B-byrå i
Årets Byrå. 2014 utsågs Webbyrån Petra till årets digitala byrå i Sverige.
Vi har plats för fler företag som delar våra ambitioner och vill bli globala
vinnare. Välkommen att träffa oss förutsättningslöst.

Några som valt att arbeta med oss är:
Alfa Laval
Assa Abloy
Awapatent
Bluetooth
Borgestad Industries
Bostik
Bring
Contura
Diab
Duni
Ecophon
Enfo
Green Cargo
Gyproc
Haldex

Helsingborgs Hamn
Helsingborg
HemoCue
Hiab
Höganäs AB
JBT Corporation
Kalmar
Lantmännen
Lindab
Maersk
Medius
Midroc
Munkfors
Navetti
Nederman

Norden
Perstorp AB
Posten Norge
Rapid
Ruukki
Rydahls
Saab
Safmarine
Sandvik
SSAB
Stora Enso
Sulzer
Tetra Pak
Valmet
Yara
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