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Hiab är en av världens ledande leverantörer av lasthanteringslösningar för 
fordon som används inom bland annat byggnadssektorn, skogsindustrin, 
tillverkningsindustrin och försvaret samt för avfallshantering och återvinning.

Som för de flesta industriföretag har eftermarknaden en mycket intressant 
intäktspotential, samtidigt som att en bra och nära relation med kunden ofta 
leder till många års affärer.
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Hiab Service är en viktig del av Hiabs 
lönsamhet och framför allt en viktig 
del av erbjudandet för att supportera 
våra kunder under hela livscykeln. 
De marknadsförs därför minst lika aktivt 
som våra capital-produkter.

Andreas Göransson
Marketing manager, Hiab Service

Resultatet

Utmaningen

Principen

Lösningen

Eftermarknaden har under många decennier varit 
eftersatt i svensk industri. Reservdelar och servicetjäns-
ter har setts som ett nödvändigt komplement för att 
kunna sälja fler nya produkter. Och det är inte helt lätt 
att framgångsrikt sälja service. Erbjudandet är ofta svårt 
att definiera och eftermarknadsorganisationen är ofta 
goda tekniker men dåliga affärsmän. 

Hiab är ett av undantagen som professionellt 
hanterar potentialen i eftermarknaden från genomtänkt 
branding av reservdelar och serviceverkstäder till att 
utnyttja tekniker som marketing automation för att hålla 
regelbunden kontakt med alla kunder.

För att kunna sälja servicetjänster behöver de paketeras 
och värdet för kunden synliggöras. Om kunden t ex 
inte förstår skillnaden, och vilken konsekvens det kan 
innebära för affären, mellan en originalreservdel och 

Hiab arbetar kontinuerligt med att marknadsföra ser-
viceerbjudandet internt i organisationen, mot service-
partners och mot slutkunder. 

För att göra det enkelt för kunderna att förstå 
erbjudande och nytta, har lösningar för regelbundet 

Hiab har utvecklat serviceerbjudandet från grunden, 
från noggranna instruktioner till leverantörerna om 
hur reservdelar ska brandas och förpackas över tydlig 
produktifiering av erbjudanden till smart digital  
kommunikation för att hålla kunderna regelbundet 
informerade.

underhåll förpackats i Hiab ProCare, ett omfattande 
erbjudande med olika nivåer av service.

Digitala tjänster har samlats under tydliga teknologi
namn för att tydliggöra funktionen.

Den löpande kommunikationen baseras på en 
livscykelanalys där olika touchpoints i kundrelationen 
har identifierats. Via marketing automation kommer 
varje individuell kund få anpassade servicebudskap vid 
definierade tidpunkter under produktens livstid.

Analysen

en kopia upplevs originaldelen bara som hutlöst dyr.  
Kvalitet och kommunikation måste genomsyra all  
relation med kunden.



VIG för branding av reservdelar och verkstäder

Life-cycle communication Presentation av Hiab ProCareDigitala teknologilösningar
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Hoses are the veins and arteries of Hiab equipment, transferring hydraulic power to 
the extremities of the machine. To keep the equipment performing as expected, one 
should not compromise with non-original Hiab hoses.

HiConnect koncept- och case-filmer

HIAB PROCARE TM
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Pyramid Communication AB

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

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 B2Bbyrå 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:

Pyramid, Petra och Graal utvecklar kommunikationslösningar 
som driver lönsammare affärer för våra kunder, ofta på en global 
marknad. Det gör vi genom att strategiskt arbeta med varumärken, 
kommunikation och digitala lösningar.

Vi har plats för fler företag som delar våra ambitioner och vill bli  
globala vinnare. Välkommen att träffa oss förutsättningslöst.

Alfa Laval
AWA
Beckers
Bosch
Bostik
Bring
Camfil
Consafe Logistics
Contura
Corteva

Mer lönsamma affärer

Några som valt att arbeta med oss är:

Digital Metal
Enfo
ESS
H&D Wireless
Habasit
Hammar Maskin
Hiab
Huafon
Hälsostaden
Höganäs AB

Iconovo
Imsys
L+K
Lightlab
Lyreco
Medicon Village
Medius
Medivir
Midroc
Minova
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Helsingborg
Stockholm
Helsingfors

Skånska Energi
SSAB
Stora Enso
Sulzer
Tetra Pak
Trelleborg AB
Valmet
Väla
ZetaDisplay
ÅR Packaging

Modity
Munkfors
Navet
Perstorp AB
PMC Group
Posten 
Norge
Probi
Rapid
Sandvik


