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Höganäs AB är världens ledande leverantör av metallpulver. Bolagets strategi 
sedan decennier har varit att utveckla nya applikationsområden för att 
därigenom skapa en större marknad.

En boomande marknad är adaptiv tillverkning, eller så kallad 3D-printning, 
som ger en rad fördelar jämfört med traditionell tillverkning. Detta insåg 
Höganäs ABtidigtochinvesteradeimaskinutvecklingochegenproduktion
redan 2013. Nu hade tiden kommit för att erövra den globala marknaden 
genom att börja sälja 3D-printrar.

På drygt ett år har Digital Metal etablerat 
sig som en tung global spelare i branschen. 
Vi citeras ständigt i media och har ett 
rekordinflöde av order – både för maskiner 
och produktion av komponenter.

Ralf Carlström
Managing Director
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Ett varumärke kan positioneras på olika nivåer och 
därigenom omfatta varierande antal affärer.  Höganäs 
har valt att bli ledande i världen inom kategorin metall
pulver. Försäljning av maskiner och legotillverkning 
passar inte in under den kategorin, och dessa verksam-
heter är också i viss utsträckning konkurrerande till vissa 
kunders egen produktion.

För att skapa trovärdighet i det nya erbjudandet, 
och samtidigt säkra Höganäs position som experter 
inom metallpulver, behövdes ett sub-brand för det nya 
erbjudandet.

Höganäs hade redan registrerat namnet Digital Metal. 
För att positionera sig i en snabbväxande teknologi-
bransch krävdes en identitet och kommunikation som 
stack ut – självklart med en digital bas. 

Digital Metals produktionsteknik heter binder 
jetting och är utvecklad för att producera små  
komponenter med mycket höga krav på precision. 
Huvud löftet blev därför en kombination av liten och 
stor för att anspela på möjligheterna.

Digital Metal fick en helt ny egen identitet, dock med 
tydlig koppling till Höganäs för att ta tillvara värdet av 
det stora bolagets stabilitet.  

Två månader efter startmötet lanserades Digital Metal 
på en stor mässa i Storbritannien. En omfattande 
webbsida (digitalmetal.tech) presenterar teknikens 
fördelar på ett pedagogiskt sätt och ett stort antal case 
visar att Digital Metals teknik är etablerad. För att skapa 
rätt känsla använde vi tekniker som virtual reality för att 
låta alla besöka Digital Metals produktion i Höganäs.  

Marknaden bearbetas både genom traditionella 
kanaler som PR och annonsering, men framför allt 
genom digital marknadsföring som driver potenti-
ella kunder till webbsidan för konvertering, så kallad 
inbound marketing. Konvertering sker i olika steg från 
direkt beställning, över offert till prenumeration på ett 
nyhetsbrev.

Som ny och relativt okänd aktör i en bransch är det vik-
tigt att snabbt bygga trovärdighet, vilket här skapades 
genom ett stort antal case och referenser.
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Konceptet som mässvägg

Annonser

Webbenmedfilmerochsmartafunktioner

Case-filmer VR-film

DIGITALMETAL.TECH

DIGITAL METAL® IS A HÖGANÄS GROUP COMPANY

SMALL IS THE 
NEW BIG
IN ADDITIVE MANUFACTURING

IS THE
 BIG

IN ADDITIVE MANUFACTURING

DIGITAL METAL® IS A HÖGANÄS GROUP COMPANY

VISIT US AT THE 
TCT SHOW: STAND R44

Imagine design that defies the rules. Accuracy down to single micro-

metres. Minimum material waste. Fast track to market.

 Digital Metal® is a unique 3D metal printing technology that delivers 

formerly unseen levels of resolution and surface quality. Proven by 

more than 300,000 high-quality components produced, it has become 

a world-class benchmark standard.

 Digital Metal® offers advanced industrial 3D-printers along with all 

the support you need to set up your own production. You can also use 

our printing services to prototype or mass produce components. 

 Want to see how small parts can give your business a big boost?

CHECK OUT ALL THE BENEFITS OF DIGITAL METAL ON 

DIGITALMETAL.TECH

IN ADDITIVE MANUFACTURING

DM P2500

SMALL IS THE 
NEW BIG

Small is the new big

Nyhetsbrev
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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

Box 1026 (Bergaliden 11), SE-251 10 Helsingborg
Box 190 (Waterfront Building), SE-101 23 Stockholm
Tekniikantie 12, 02150 Espoo, Finland
+46 42 38 68 00 | info@pyramid.se | pyramid.se

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


