
– David Samuelsson har rekryterats internt. Han är rätt person att leda och vidare
utveckla försäljningsarbetet på Miltronic, beskriver Krister Karlsson. David har varit
med sedan starten på det omfattande utvecklingsarbete vi inledde för ett drygt år
sedan. Han känner företaget, medarbetarna och inte minst  han känner våra kunder.
David kommer med andra ord snabbt att komma in i sin nya roll, med de kunskaper
han redan har av Miltronic.

David tar med sig sina erfarenheter från Kundservice och Teknisk innesälj på 
Miltronic, funktioner som ger tekniskt stöd till både kunder och till företagets region
säljare. Han har redan goda kontakter med många av de företag och grossister som 
Miltronic levererar till.

– Vi strävar efter att se, och möta de utmaningar som våra kunder står inför i fram
tiden, samt att utveckla verksamheten till att bli mer tillgänglig och ett självklart val för 
både nya branscher och för våra befintliga kunder. Det är givetvis även viktigt att följa 
med i utvecklingen och stärka oss i det interna arbetet. Det ska vara enkelt att göra 
affärer med Miltronic!

Om Miltronic
Miltronic förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbe
hör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och 
kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till Lapp 
Group och är koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Miltronics 
huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och resurser för kundanpassad 
tillverkning finns. Vid produktionsanläggningen i Hultsfred spiraliseras kabel. Ett lokalkontor  
för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. Miltronic omsätter 278 MKR 
och har 90 medarbetare.

Lapp Group
Lapp Group är en global koncern med stor forsknings och utvecklingsverksamhet, egen 
produktion och 39 egna säljbolag över hela världen. Koncernen har 3 300 medarbetare.

För frågor kring bilder kontakta 
Jessica Gustafsson, Miltronic, 0155-777 58 

eller jessica.gustafsson@miltronic.se.
Högupplöst bild på David Samuelsson finns bifogad.
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Ny försäljningschef 
på Miltronic
David Samuelsson är utsedd till ny försäljningschef på 
Miltronic i Nyköping. Nuvarande vd Krister Karlsson, 
tidigare företagets försäljningschef, lämnar nu över sin 
tidigare roll till David.


