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KA Elektronik i Åtvidaberg

– ett av 2013 års Produktionslyftsföretag
KA Elektronik AB har specialiserat sig på att hjälpa
produktägande företag att fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda allt från prototyp till
produktion och eftermarknadstjänster av elektronikprodukter. Nu är de redo att gå in i en ny fas i företagets historia – det är dags att bli ännu effektivare!

produktion blir mer effektiv blir också din produktion
mer effektiv – alltså kommer Produktionslyftet inte
bara hjälpa oss utan även våra kunder att bli bättre!

– I början av 2013 kom företagets genom tiderna
största order från befintlig kund, men redan innan
dess var vi antagna till Produktionslyftet, berättar vd
Anders H Bouvin. Vi ser Produktionslyftet som ett
led i hur KA Elektronik ska göra våra kunder ännu
mer nöjda. Bra kvalitet och bra kundrelationer är
något som ligger oss varmt om hjärtat.
KA Elektronik har bestämt sig för att vara den mest
kundnära elektronikproducenten. Med förståelse
och kunskap ska de göra sina kunder ännu mer
konkurrenskraftiga; som kund hos KA Elektronik får
du ditt eget KA-team som ger dig delaktighet och
kontroll.
– Vår produktion blir din och tillsammans bildar vi ett
team som utvecklar och prioriterar din produktion
och vårt gemensamma åtagande. Genom att vår

För mer information kontakta gärna företagets
vd Anders H Bouvin på telefon 0730-46 05 40
eller e-post anders.h.bouvin@kael.se.

KA Elektronik AB startades 1990 med idén att
producera elektronik i prototyp, förserie, mindre och
medelstora volymer på ett kostnadseffektivt sätt.
Företaget omsätter idag (2012) cirka 63,5 miljoner

kronor och har 33 fast
anställda medarbetare.
Verksamheten bedrivs i Industrigallerians lokaler i
Åtvidaberg. Läs mer på www.kael.se.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd.
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp.
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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