VISION
”Vi skall vara den mest attraktiva och hållbara samarbetspartnern inom visuell kommunikation.”

MISSION
”Med omtanke för människa, natur och samhälle utvecklar vi hållbara affärer”

”Alfa Neon stärker och utvecklar den visuella kommunikationen på våra kunders
anläggningar genom en kombination av attraktiva och hållbara helhetslösningar ”
Med visuell kommunikation avses produkter och tjänster relaterat till profileringslösningar.
Exempelvis skyltar, skyltlösningar och tillhörande tjänster.
Med helhetslösning menar vi att vi hjälper kunden med hela projektera från ide till färdig installerad produkt på kundens fasad.

1967
ALFA Neon

1980
VOLVO

1975
LINDEX

Alfa Neon grundas som ett
skyltinstallationsföretag
av Lennart Fagrell

Alfa Neon blir det första
certifierade skyltföretaget i
Sverige enligt ISO 9001 /14001 som
är ett krav från VOLVO
.

Det stora genombrottet kommer
när VOLVO ställer frågan om Alfa
Neon är intresserade av att
producera Volvos nya ID-program.

1975 påbörjas ett samarbete
med Lindex.
Ett samarbete som kommer att
sträcka sig över flera decennier.

1994
Renault Nordic

1999
ISO 9001/14001

1988
Volvo

Alfa Neon börjar installera
skyltar åt Volvo.
Volvo och Alfa Neon har sedan
dess samarbetat i över 30 år

Renault Nordic ansluter som
kund via Volvo. Renault är
fortfarande en stor kund
som Alfa Neon har gjort
mängder av installationer åt

Alfa Neon är i framkant med
att effektivisera produktionen
med att bland annat investera
2000 m2 stor masthall för att
öka produktionen.

Bränslebolaget Tanka I Sverige
AB söker en samarbetspartner
som kan hjälpa dem med
framtagning av produkter och
design för nya Tanka konceptet

2001
KIA Motors

Nytt affärsområde väcks till liv
genom Alfacade och en ny
strategiskplan tas fram med mål
mot 2024

2013-2017
COOP Sverige

MÅL 2024
250 Milj
2008-2010
Investering för
framtiden

2000
Tanka I Sverige

Bilmärket Kia Motors ökar etablerar
på Svenska marknaden.
Alfa Neon bjuds in och vinner
upphandlingen sen dess har vi
samarbetat.

2019
Affärsområdet
Fasader

Coop Sverige byter logotype och Alfa Neon vinner
upphandlingen och avtal på omställningen.
Coop ökar takten och på de sista
8 månader utför Alfa Neon om profilering på
hela 290 butiker.

Vi på Alfa Neon har huvudkontoret i Kil i Värmland och äger cirka 7000 kvadratmeter med produktionsanläggningar och lager.
I produktionsområdet finns maskinutrustning för produktion av skyltar, pyloner och fasader.
Vi arbetar även med en exklusiv licensierad partner i Baltikum där Alfa Neon lägger produktion utifrån egna framtagna skisser och ritningar.
Alla skyltprodukter som levereras till Alfa Neon kvalitetskontrollerads av oss eller våra installatörer innan installation för att säkerställa högsta kvalité enligt kundens önskemål.
Vår logistikavdelning hanterar gods som skickas World Wide och tack vare vår långa erfarenhet i branschen, samt av installationer inom skylt och fasader, har vi genom åren skaffat
oss ett gigantiskt nätverk över hela Norden med erfarna montörer som arbetar lokalt i respektive område.
I och med dessa faktorer möjliggör det för oss på Alfa Neon att klara en enorm tillverkningskapacitet och leveranser av extremt stora och komplexa skyltomställningar.
Om Alfa Neons kapacitet ytterligare behöver utökas har vi också möjligheterna genom vårt ägande i PIBE - Partner in Branding Execution.

Internmontering.

Huvudkontor

Verkstad

24000 kvm
Fastigheter

Bearbetning

7000 kvm
Fabrik och lager

Lager

Lager

Logistik

Produktfokusområden
• Fasadskyltar
• Profilbokstäver obelyst och belyst både inomhus och utomhus.
• Markbundna skyltar
• Pyloner
• Stolpskyltar
• Entréportaler
•
•
•
•
•

Fasadbeklädnad
Specialmöbler (Diskar, broschyrställ och övrigt inredningsmaterial)
Övriga produkter till avtalskund:
Folie, print, vepor
Led / Digital skärmar (via samarbetspartner)

Tjänster
•
•
•
•
•
•
•
•

Survey (Platsbesök med måttagning)
Konceptutveckling, prototyper
Grafiska illustrationer
3D ritningar
Projektledning
Installationer / Montage
Bygglovsansökningar
Logistik (Lager och materialhantering åt kunder)

•
•
•
•
•

Skapar grafiska illustrationer utifrån
bilder så ni som kund kan se hur din
anläggning kommer se ut.

Kund ansvarig
säljare

Bygglovshantering
TA-planer
Riskanalyser
Montage
Leveranser
.

•
•
•
•
•

Logistikavdelning

Tekniker

Grafiskformgivare

• Kartlägger behov
• Platsbesök
• Idéer, förslag och
rekommendationer
• Måttagning
• Följer projekten från start till mål

Lokala montörer

Projektledare

•
•
•
•
•

Kostnadsberäkningar
Tekniska lösningar
Hållbarhet
Effektivisering
Utveckling

Bra samarbeten
Lokalkännedom
Lokala kontakter
Nära till hands
Effektivt

•
•
•
•
•

Kundanpassar frakterna
Dokumentation
Tull och avgifter
Säkerställer leveranser
Säkrar gods

Genom åren har Alfa Neon assisterat Renault med deras varumärke.
En stor om-profilering rullades ut 2014 där Alfa Neon ansvarade för
allt från platsbesök, konstruktion och projektledning till 145 olika
anläggningar. Alfa Neon vann nyligen ytterligare en stor Europeisk
upphandling av Renault där vi ansvarar för all varumärkesskyltning
till 330 anläggningar runtom i Skandinavien. Ett spännande projekt
som innebär att Alfa Neon designar, levererar och installerar skyltar,
pyloner och andra varumärkesbyggnader produkter till att bli
kompletta anläggningar. Alla avdelningar så som design,
tekniker/konstruktörer, inköpare och projektledare är inkluderade i
detta stora projekt.

Helhetsleverantör

330 st
Renault
Anläggningar

Levererar till hela
Norden

Långsiktiga relation
sedan 1992

År 1999 gjorde Kia en stor investering i den Norska och Svenska
marknaden där de valde att samarbeta med Alfa Neon. Sedan dess
har Alfa Neon varit leverantör till Kia och varit med att
implementera tre nya koncept som innefattat både exteriört och
interiört skyltmaterial.
Som exempel är Kias premiumkoncept ”Red Cube” där Alfa Neon
förutom skyltar även levererat fasadbeklädnaden, ljuseffekter,
möbler och mycket mer.

Helhetsleverantör

Fasader
Alfacade

Långsiktiga relation
sedan 2000

År 2018 gjorde Alfa Neon en om-profilering av en av Sveriges största
dagligvarukedjor; COOP.
På endast 8 månader färdigställde Alfa Neon 290 butiker, tack vare
ett stort engagemang och ett dedikerat arbete. Efter noggranna
platsbesök både invändigt och utvändigt, skapade vi anpassade
förslag till alla butiker som vi sedan sammanställde till bygglov.
För att lyckas att hålla det hårda tidschemat producerade Alfa Neon
tillsammans med en licensierad underleverantörer skyltarna och
lyckades på så vis att endast på 5 månader leverera och installera 290
butiker, vilket motsvarar 14st i veckan.
Projektets omfattning och korta tidsram gör det unikt på den
Skandinaviska marknaden och tack vare ett stort engagemang och
bra samarbete med vår underleverantör blev det ett mycket lyckat
resultat.

Helhetsleverantör

Kapacitet
Stor volym på
kort tid

290 butiker
Installerades på
5 månader

Tanka har varit en kunde hos Alfa Neon sedan 2000 och då Volvo
bensin skulle bli tanka man letade efter en långsiktig och hållbar
lösning. Resultatet av detta blev rostfritt utförande som står lika
fina nu som 2000. 2017 var Alfa Neon med att genomföra en
uppgradering av Tankas bensinstationer i Sverige då logon gick från
blått till vitt.
I det här projektet var Alfa Neon behjälpliga i ett tidigt skede med
allt från idéer, design och tekniska lösningar. Specialdesignade
betongkrukor, ljusramper och kolonnbeklädnad är några exempel
på detta.
På endast 12 månader levererade vi ett nytt helhetskoncept till 175
bensinstationer runtom i Sverige. Även här tack vare hjälp av vår
underleverantör för att kunna hålla leverans på så kort tid. Tack
vare ytterligare ett bra utförande och fantastiskt samarbete som
även fortsatt åren efter, har vi som senast 2021 skrivit förnyat
samarbetsavtal med Tanka.

Helhetskoncept
Idé, design och
tekniska lösningar

Långsiktiga relation
sedan 2000

Vårt samarbete med Glimra tog sin start I november 2018 när Alfa
Neon blev tillfrågade av det nystartade bolaget att leverera skyltar till
deras prototypanläggning. Glimra köper upp gamla biltvättar och
omvandlar dessa till ett exklusivt koncept och skapar på så vis en
premiumkänsla för sina kunder. Sedan 2019 har även Alfa Neon varit
med att ta fram, samt utvecklat ett mer kostnadseffektivare
skyltprogram och levererat 11 prototyper med mycket lyckat resultat.
Under 2020-2021 fortgår arbetet med att omvandla resterande 47
anläggningar , samt I framfart av Glimra´s starka
expansion tillkommer det fortlöpande nya projekt.

Exklusivitetsavtal

Konceptutveckling

Helhetskoncept
Idé, design och
tekniska lösningar

Tidigt år 1988 valde Volvo Cars att samarbeta med Alfa Neon som
en av Sveriges ledande skyltleverantör när de skulle marknadsföra
sitt varumärke. Ända sedan dess, I årtionden, har Alfa Neon hjälpt
Volvo och dess återförsäljare med att leverera skyltar till flera olika
delar av världen. Vi har fått förtroendet att göra allt från små
skyltar, pyloner, installationer och mindre profileringar.
Under åren har Alfa Neon utfört ett stort antal omställningar av
Volvos varumärke med många olika koncept.

Långsiktiga relation
sedan 1988

Helhetsleverantör

Vi arbetar med..
• Den senaste tekniken inom LED & drivdon för att spara
energiförbrukning
• Att aktivt minimera restprodukter vid produktion

• Att säkerställa att inköpta produkter och tjänster beaktas i
lämplig omfattning av miljöpåverkan.
• Att effektivt arbeta med att minska osorterat avfall, både i
verkstäder så som i matsalen.

• Att erbjuda kunder LED-konverteringar av befintliga skyltar.
• Arbetar med lokala montörer
• Att destruera gammalt material enligt miljöregler
• Säkrar underleverantörer
• Förnyar ISO certifikaten varje gång och arbetar aktivt med
miljömedvetenhet på hela företaget
..för en bättre miljö och framtid!

Alfa Neon är en av grundarna till PIBE Partners In Branding Execution.
Inom organisationen återfinns mer än 1000 medarbetare redo att möta kundernas önskemål globalt,
men på ett lokalt plan. Tillsammans omsätter vi ca 2 Mdr SEK och med produktionsanläggningar
på strax under 200.000 kvm.
Tillsammans har vi vunnit delar av upphandlingen för Renault Cars nya ID. Vilket innebär att Alfa Neon
skall leverera till hela Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island).
Flera av dessa återförsäljare är som tidigare nämnt dessutom gemensamma med Volvo Car, som också
är en av våra större kunder.

T

Några av de kunder som valt att jobba med PIBE

