GOTEBORC. Regionens understikning, utford av SCB,
ar den mest finmaskiga undersokningen liar det galler
Vastra Gotaland. 1000 fore-

direktor pa SCB presenterade
de nya sifforna i gar.

tag i alia storlekarhar tillfragats. I stortbekraftar VG-un-

ningsindustriii ar dramatisk, konstaterar regionens
utvecklingsdirektor Bertil Torsater nar ban tillsammans med chefen for analys

bra?
-Annorlunda
struktur
och kultur paverkar positivt. Smaforetagstank aven i
stora foretag, stark entrepre-

har inte hunnit speglasTuiv" dampas.
dersokningen.
-Idag skulle nog optimismen visa lagre tal i Fyrbodal,
sager Torsater.
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Hedbergs hoppas pa
guldrusch pa natet
Med Online Brands som
ny agare vaxlar Hedbergs Culd i Dalsjofors
upp och laddarframfor
allt for tillvaxt pa onlinehandel.
DALSJOFORS.
Hedbergs
Guld blev rikskant pa 80och 90-talet nar Bengt Hedberg utmanade branschen
med laga priser och stangades med bangstyriga leverantorer. Dalsjofors blev ett
Guldmecka och foretaget
va'xte snabbt. Men det slutade i haveri. Verksamheten
levde sedan stabilt vidare i
ny regi med Lars Elfvenstam
som huvudagare. Nu har
han, med alderns ratt, avyttrat guldvaruhuset till solvesborgsbaserade Online
Brands med fotoverksamheten Onskefoto som huvudverksamhet.
-Att salja online till framfor allt kvinnor ar var inriktning. Med Onskefoto ar vi
bra pa detta. Nu ser vi mojligheter att utveckla onlinehandeln for Hedbergs, med
samma malgrupp. Har finns
stora synergier, sager Monika Dagberg, vd, for Online
Brands.
- Onskefoto var tidigt med
pa den digitala revolutionen
inom foto. VSrt fokus har
aldrig legat pa att leverera
enkla kopior. Har handlar
clet istallet om kringproduk-

)))) Online Brands
• Online Brands bestaridag av
huvuddelarna Onskefoto och
Hedbergs Culd.
• Onskefoto har lagt ut allt sin
produktion pa underleverantorer och har sju anstallda. Hedbergs har nio.
• Onskefoto omsatte 2009 nara 40 miljoner. Hedbergs 17 miljoner.
• Framover kan fler foretag
med liknande malgrupp komma att inga i Online Brands.
• Online Brands aktier handlas
pa First North.

ter. Vi har gjort forstoringar
till massmarknadsprodukt.
Fotokalendrar, studentskyltar och foto i bokform hor
till vara produkter, sager
Dagberg.
Kvinnlig malgrupp
Till stor del ar det kvinnor
som bes taller fotoprodukter.
Det forde tankarna vidare till
andra branscher med liknande kunder. Da foil ogonen pa
Hedbergs i Dalsjofors.
-Bara genom att dra nytta av varandras kundregister
vinner vi stora fordelar. Vi
kan ocksa ha gemensamma
kampanjer infor till exempel studentsa'song da bada
foretagens produkter efterfragas. Med Hedbergs i kon-

Monika Dagberg ar vd for Online Brands som har kopt Hedbergs Culd. Tillsammans med nye platschefen Ingvar Svensson
har hon nya planer for Dalsjoforsforetaget.
FOTO INGEMAR BRINK

cernen utjamnas ocksa sasongvariationer.
Ny platschef
Ingvar Svensson ar nu platschef i Dalsjofors. Han har
kontinuitet bakat i verksamheten och ser fram emot nya
tillvaxtmqjligheter.
-Att vara med i framkanten inom e-handel blir

mycket intressant. Har ser
vi stora mqjligheter. Guldsmedsbranschen ar konservativ och awaktande, men
nu ska vi ta initiativet till fornyelse, sager Ingvar Svensson.
Sortimentet fornyas och
breddas, bland annat med
fler kanda marken. Dessutom har guldvaruhuset i Dal-

sjofors fatt en ansiktslyftning.
-Idag ar det mycket mer
an tidigare design, trender
och marken som galler. Dar
ar vi med.
Samtidigt galler att kunderna kanner tillit och
trygghet.
-Vi fortsatter envist att
kattfotsmarka allt vart guld

som akthetsbevis. Det ar vi
ensamma om, sager Ingvar
Svensson.
Hedbergs
verksamhet
kommer ocksa i fortsattningen att finnas i Dalsjofors. •
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