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lpress Sähkökoneiden avai-
nasiakaspäällikkö Michael 
Flaaten vieraili yhdessä Li-

selotte Hellgren Wågströmin kanssa 
maaliskuussa MBT-yhtiössä Hanoissa, 
Vietnamissa. Matkan tarkoitus oli tava-
ta Elpressin uusin asiakas segmentissä 
Sähkökoneet, sekä kouluttaa heidän 
henkilöstöään käyttämään Elpressin 
tuotteita.

MBT-yhtiö valmistaa tehomuunta-
jia, ja valitsi Elpressin kumppanikseen 
markkinoilla tarjolla olevien eri vaih-
toehtojen analysoinnin jälkeen. Herra 
Tran Van Nam, MBT:n johtaja sanoo: 
”Strategiamme on rakentaa MBT:stä 
maailmanluokan muuntajavalmistaja, 
ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
haluamme työskennellä korkealaatuis-
ten tuotteiden parissa. Elpress on yksi 

valituista toimittajista tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi.” 

MBT:llä on erittäin korkeat laatu-
tavoitteet ja useisiin eri maihin koti-
markkinoiden Vietnamin ulkopuolelle 
viedään muuntajia. Investoinnit in-
sinöörien ja käyttäjien koulutukseen 
nähdään erittäin tärkeänä osana laa-
tutyötä.

KOULUTUS LUO LAATUA
– Elpress koulutti MBT Hanoin insinöörit ja käyttäjät.

E MBT, Ha Noi Electric Power
Transformer Manufacture JSC
on ao. laitteiden ammattimainen
valmistaja:
• yksivaiheiset ja kolmivaiheiset muunta-
jat,35 kV:iin ja 25000 kVA:iin asti
• AC- ja DC-kuristimet teollisuuden
laitteistoihin.
• Jännite- (PT) ja virtamuuntajat (CT) 
35 kV:iin asti.
• Automaattiset jännitteen säätäjät 
(AVR) 35 kV:iin asti
• Pien- ja keskijännitekojeistot,
sähköasemat.

www.mbt.com.vn
mbthanoi@gmail.com

Elpress on yksi
valituista toimittajista 

tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.

Koulutuksen aikana opetettiin tarkistamaan, että suoritetusta 
puristuksesta tulee hyvä.  Apuna osallistujat käyttivät Elpressin 
työkalupuikkoja ja puristustulkkeja Muuntajajärjestelmää varten.

Osa MBT:n henkilöstöä Vietnamissa, joka osallistui Elpress Transfor-
mer System -koulutukseen. Elpressin Liselotte Hellgren Wågström, 
vasemmalla kuvassa, vastasi koulutuksesta.

Liitospuristettujen kaapelikenkien 
asennusta muuntajassa.
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lpress on mukana Elfack-mes-
suilla Göteborgissa 09-12.05. 
Elfack on Pohjolan suurin ta-

paamispaikka, jossa koko sähkö- ja ener-
giateollisuusala esittelee uusia tuottei-
ta ja ratkaisuja. Täällä 25000 sähkö- ja 
energia-alan vaikuttajaa tapaavat teh-
däkseen kauppoja, luodakseen uusia 
kontakteja, löytääkseen uusia ratkaisuja, 
inspiraatiota ja osaamista. Tietenkin tar-
tumme mahdollisuuteen esitellä näille 
vierailijoille kaikki Elpressin tuoteuutuu-
det, ja tarjota asiakkaille ja kumppaneille 
palveluksiamme huollon ja koulutuksen 
muodossa. 

Messuilla keskitymme voimakkaasti 
uusiin verkkosivuihimme, jotka esitel-
lään ensimmäisen kerran Elfack-messu-

jen yhteydessä. Päivitetyn visuaalisen 
identiteettimme profiiliin perustuvan 
sivuston uuden muotoilun lisäksi, asiak-
kaan on paljon helpompaa ja nopeam-
paa löytää oikeaa tietoa tuotteistamme.

Käy osastolla B02:02 ja osallistu tieto-
kilpailuun, johon löydät vastaukset uusil-
ta kotisivuiltamme. Pääpalkinto on iPad 
Mini.

Täyttämällä kyselylomakkeen, jonka vas-
taukset ovat Elpressin uudella verkkosivustol-
la, voit osallistua kilpailuun iPad Ministä.

Vieraile luonamme Elfackissa, osasto B02:02.

ykyään eivät pelkästään ih-
miset, tietokoneet, koneet ja 
laitteet ole liitettynä verkkoon. 

Enemmän ja enemmän ”tavaraa”, kuten 
työkaluja, vempaimia, jne. kytketään 
myös verkkoon, mikä mahdollistaa tie-
tojen keräämisen, tallentamisen ja jaka-
misen uudella tavalla. Michael Lindell, 
korkeakouluopiskelija Uppsalasta, on 
valinnut Elpressin opinnäytetyönsä koh-
teeksi, ja tulee viiden kuukauden aikana 
tutkimaan, voidaanko älykkäiden verk-
koon liitettyjen työkalujen avulla helpot-
taa käyttäjän tai omistajan työskente-
lyä. Hänen hypoteesi on, että näin tulee 
olemaan, ja seuraava kysymys on sitten: 
Minkä tyyppiset toiminnot helpottavat 
käyttöä? Esimerkkejä toiminnoista voi-
vat olla; todentaa hyvä puristus, etsiä 
tai lukita laite (GPS-tiedon avulla), jos 
se varastetaan, tallentaa laitteen status, 
muistuttaa huoltoväleistä, jne.

Mikä on sitten alun perin Tukholmasta 
olevan Michaelin mielipide viiden kuu-
kauden viettämisestä Kramforsissa sinä 
aikana kun hän tekee väitöskirjaansa?

Mitä mieltä olet ensimmäisestä ajastasi 
täällä Kramforsissa?
– Ollakseni rehellinen, minulla ei ollut 
mitään odotuksia, kun aloitin opinnäy-
tetyöni, toistaiseksi kaikki on toiminut 
hyvin. Kaikkiin joihin olen ollut yhtey-
dessä, ovat ottaneet minut tervetullee-
na vastaan, jota todella arvostan. Lisäksi 

on ensimmäinen kerta, kun olen ollut 
poissa kotoa näin pitkään. Aiemmin 
olen vain ollut poissa kotoa 1-2 kuu-
kautta, joten on ollut jännittävä haaste 
asua yksin ja todella huolehtia itsestäni. 
Tämä on suuri askel henkilökohtaisessa 
kehityksessäni kohti ”aikuisuutta”.

Mitä teet vapaa-ajallasi Kramforsissa?
– Harjoittelen paljon ja aion osallistua 
Iron Man-kilpailuun nimeltään ”Tough 

Viking” Tukholmassa 26. elokuuta. Se 
on 15 km pitkä esterata. Viime kerralla 
saavutin uuden henkilökohtainen en-
nätyksen ajalla tunti ja 45 minuuttia. 
Suunnitelmani on parantaa tuota aikaa. 
Harjoittelun lisäksi haluan tutustua 
ympäristöön. On monia kauniita luon-
nonalueita Kramforsin ympäristössä,  
jossa voin kävellä ja rentoutua. Ja jos jää 
aikaa, pidän tietokonepeleistä, kuten 
World of Warcraft.

Opinnäytetyö: Esineiden internet
N

E

Koska: 9-12 toukokuuta
Missä: Ruotsin Messut, Göteborg
Osasto: B02:02

ELPRESSIN UUSIEN VERKKOSIVUJEN
ENSIESITTELY        -MESSUILLA  
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aaliskuusta lähtien Elpress on 
läsnä omissa tiloissa Chicagos-
sa, Illinoisissa.

– Toistaiseksi olemme Yhdysvaltain 
markkinoilla pääasiassa työstäneet glo-
baaleja asiakkaita, kuten ABB, Siemens 
ja Vestas, sekä vaativia teollisuusasiak-
kaita segmenteillä junat, muuntajat ja 
tuulivoima. Nyt otamme täyden aske-
leen voidaksemme kohdata asiakkaat 
paikallisilla markkinoilla, sanoo Carsten 
Mathiesen, liiketoiminta-alueen johtaja, 
Global Sales, joka vastaa panostuksen to-
teuttamisesta Yhdysvalloissa.

Hän on erittäin kokenut tässä yhtey-
dessä. Kymmenen vuotta sitten juuri 
hän käynnisti Elpressin Kiinassa, markki-
noilla, jotka ovat kasvanet eksponentiaa-
lisesti kuluneen kymmenen vuoden aika-
na.  Viisaana kokemuksesta, hän tietää, 
että vain panostamalla voittaa.

– Elpressin on oltava paikalla voidakseen 
parhaiten vastata asiakkaiden tarpeisiin, 
olipa kyse asiakkaiden fyysisestä tapaa-
misesta, paikallisesta laskutuksesta tai 
UL-standardin mukaisten tuotteiden huol-
losta ja varastoinnista, Carsten sanoo.

Elpressin toimitusjohtaja Mattias Öst-
man on täysin samaa mieltä.

– Perustamista edelsi kattava mark-
kinatutkimus. Olemme kuunnelleet 
nykyisiä asiakkaitamme, ja he sanovat 
tarvitsevansa yhteistyökumppanin, joka 
voi toimia täysin paikallisesti samalla ai-
kavyöhykkeellä, hän sanoo.

– Osaava myyntihenkilöstö ja insinöö-
rit ovat tehneet loistavaa työtä toistai-
seksi, mikä osaltaan on myötävaikutta-
nut Elpressin voimakkaaseen kasvuun 
Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa 
viimeisten viiden vuoden aikana, mutta 
nyt meidän täytyy vain kytkeä uusi vaih-

de jotta pytymme kasvamaan aiotussa 
tahdissa, hän lisää. Carsten on juuri nyt 
Chicagossa saadakseen kaikki järjes-
tykseen uudessa konttorissamme, sekä 
rekrytoidakseen henkilön josta tulee El-
pressin kasvot ulospäin USA:ssa.

– Aluksi keskitymme asiakaspohjan laa-
jentamiseen segmenteissä muuntajat, 
tuulivoima ja junavalmistajat, hän lisää.

Mikä erottaa Elpressin monista muis-
ta toimijoista markkinoilla on painotus 

ELPRESS ASETTUU YHDYSVALTOIHIN

M Nyt otamme
täyden askeleen 

voidaksemme kohdata 
asiakkaat paikallisilla

markkinoilla
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kokonaisratkaisun tarjoamiseen, sekä 
tekniseen neuvontaan ja konsultointiin. 
Korkea laatutietoisuus ja yhtä korkea 
palvelutaso ovat muita tärkeitä tekijöitä, 
jotka myös osaltaan ovat vaikuttaneet 
paikallisen toimipaikan tarpeeseen.

– Asiakkaamme tulevat välittömästi 
huomaamaan eron, olipa kyse palauttees-
ta, nyt kun pääsemme eroon aikaeron ai-
heuttamasta siirtymästä vuoropuhelussa 
asiakkaiden kanssa,  tai toimitusaikojen 
lyhentymisestä huomattavasti oman 
paikallisen varastoinnin ansiosta, jossa 
varastossa on useampia tuotteita kuin 
jälleenmyyjillä oli mahdollisuus varastoi-
da. Odotamme tulevien toimitusaikojen 
olevan 1-3 päivää, toisin kun aiemmin, 
jolloin tuotteet kuljetettiin pääosin lai-
valla, ja kuljetus kesti 3-4 viikkoa, sanoo 
Carsten.

Chicagon valinta tukikohdaksi perustui 

suurelta osin alueen infrastruktuurin hy-
viin edellytyksiin.

– Ensinnäkin meillä on paljon nykyisiä 
asiakkaita alueella, mutta ennen kaikkea 
Chicago on ylivoimainen lentokuljetusten 
näkökulmasta, olipa kyse tuotteiden vie-
misestä tai käynneistä asiakkaiden luona 
Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa, 
sanoo Carsten.

Toinen etu on, että Elpressin omistaja, 
Lagercrantz Group, sijaitsee samassa ra-
kennuksessa, joka voi olla hyödyllistä al-
kuvaiheessa.

Toimitusjohtajalla Mattias Östmanilla on 
mitä suurin luottamus siihen, että Carsten 
tulee hoitamaan panostuksen kotiin.

– Carsten on tarkka ja sitoutunut työn-
tekijä, ja olen varma siitä, että hän on 
oikea mies oikeassa paikassa ja odotan 
innolla vierailua kohta hänen ja tiimin 
luona Chicagossa, hän sanoo.

ELPRESS ASETTUU YHDYSVALTOIHIN

In
gr

am
 im

ag
e

HALUATKO
YHDEKSI MEISTÄ?
Etsimme sinua, joka haluat  työsken-
nellä Elpressin Yhdysvaltojen
laajentumisen parissa. 

Kiinnostunut?
Yhteydenotto: Carsten Mathiesen
Sähköposti: cm@elpress.us
Puhelin: + 1-331-814 2911
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Elpress Mini –  sarja akkukäyttöisiä puristustyökaluja

Yhteiset puitteet kai-
kille kumppaneille

 Yhden käden käyttö, jolla hallitaan helposti kaikkia työkalutoimintoja
 Helppokäyttöinen keveytensä vuoksi
 Suuren suorituskyvyn omaava 10,8 V Li-Ion-akku varaustilan ilmoittimella
 Käyttö helposti ja mukavasti yhdellä kädellä oteystävällisellä ergonomisella 2-komponenttikahvalla 

Elpress minityökalut uudella ohennetulla muotoilulla ja tehokkaalla Li-Ion-akulla, joka tehostaa työtä. 
Työkalut korvaavat nykyisen PV130-sarjan sekä PV350:n.

TUOTEUUTUUS

S-nro 6406352
Sähköhydraulinen 
puristustyökalu 
0,14 - 50 mm2

S-nro 6406351
Sähköekaaninen 
puristustyökalu  
0,14 - 50 mm2

S-nro 6406353
Sähköhydraulinen 
puristustyökalu
6 - 70 mm2

Sähköhydraulinen 
puristustyökalu
muuntajien 30 A ja 63 A 
käämikytkimille. 

RAKENNEMUUTOKSIA….
 
Poistamalla palvelinhuone ja purkamalla muutamia seiniä 
avautui suuria pintoja tilauskäsittelijöidemme parannettua 
maisematoimistoa varten. Kaikkiaan 7 henkilöä mellastaa 
peruskorjatuissa tiloissa joiden on määrä valmistua huhti-tou-
kokuussa. Tänä vuonna on kulunut 10 vuotta siitä kun Elpress 
siirsi varaston ja tilausten käsittelyn Brunnen tuotantotiloista 
uusiin tiloihin Frånöön.

Projektissa, joka kestää kaksi vuotta, Elpress kehittää 
yhteiset puitteet kaikille osapuolille maailmanmark-
kinoilla. Karl Hellström, joka on ekonomi, on palkattu 

projektipäälliköksi.
–  Yhteisten puitteiden tarkoituksena on selkeät tavoitteet ja 

selkeät suunnitelmat, joiden avulla on mahdollista tukea jake-
lijoita yhteisellä tavalla, ja luoda kasvua molemmille osapuo-
lille. Win-win-tilanne. Kevään ja kesän aikana uusia puitteita 
testataan pilottina kolmen, neljän kumppanin avulla.

– Sen jälkeen sekä puitteet että itse projekti arvioidaan, en-
nen kuin jatkamme täytäntöönpanoa kaikkien osapuolten 
osalta, painottaa Karl Hellström. Hän toivoo, että loppujen 
lopuksi puitteet osaltaan kasvattavat myyntiä maailmanlaa-
juisilla markkinoilla sekä nykyisten että uusien kumppaneiden 
kautta.

I

PVL130S PVL130P PVL350 PVL130L
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uokrausten kysyntä on kasvanut 
viime vuosina, minkä takia El-
press on varmistanut, että mark-

kinoiden toiveisiin vastataan.
– Koska tavoitteenamme on olla asiak-

kaiden paras palvelukumppani, olemme 
vuosien mittaan kehittäneet vuokrausta 
niin, että se parhaiten vastaa asiakkaiden 
odotuksia ja tarpeita. Tänään voimme tar-
jota laajan valikoiman työkaluja moneen 
eri puristustarpeeseen, sanoo Marianne 
Pein Grimm, joka on vastuussa vuokra-
uksesta Tanskassa. Roger Andersson, joka 
vastaa vuokrauksesta Ruotsissa, todistaa 
että kysyntä Elpressin vuokratyökaluille 
on lisääntynyt. Tiiviissä vuoropuhelussa 
asiakkaan kanssa Elpress valitsee tarvik-
keet, ja työkalut toimitetaan laukussa 
asiakkaalle yhdessä yksityiskohtaisen 
toimintaohjeen kanssa, jossa kerrotaan 
miten hänen tulisi toimia luotettavan tu-
loksen saavuttamiseksi. 

Hankkeita on monia, suurista pieniin, 
tavallisesti kyse on asiakkaista, joilta 
puuttuu työkalu, tai asiakkaista jotka 
työskentelevät tietyssä projektissa. Ai-

nutlaatuiset projektit 
joissa on rajallinen 
määrä puristusliitok-
sia voi tarkoittaa, että 
joillekin asiakkaille on 
kannattavampaa vuok-
rata työkalu Elpressiltä kuin 
ostaa uusi.

- Kun investointi uuteen työka-
luun ei ole suhteessa suoritetta-
vaan tehtävään, voimme auttaa 
tarjoamalla työkaluja vuokralle vuo-
rokausitasolla, Marianne sanoo.

– Tässä haluan mielelläni lisätä, että asi-
akkaan käytettävissä olevat työkalut ovat 
aina uusinta mallia ja hiljattain huolletut, 
hän sanoo. Vuokrasopimus kattaa myös 
Elpressin järjestelmäajattelun, jossa liitos 
ja työkalut ovat saman standardin mukai-
sesti testattuja ja sertifioituja.

– Tärkein tehtävämme on varmistaa, 
että asiakas saa työkalun joka sopii kaa-
peliin ja liittimiin. Olemme valmiina tuke-
maan asiakkaitamme kaikin tiedoin - sekä 
pienissä tehtävissä ett erityisissä hank-
keissa, kertoo Marianne.

– Elpress menestyy puristustyökalujen ja pumppujärjestelmien vuokraamisessa.

V

HALUATKO VUOKRATA TYÖKALUN?

Passion FOR business
Kaikki työntekijät Elpressillä 
ovat olleet mukana sanomas-
sa sanansa suuressa työnteki-

jäkyselyssä, ja tämän perusteella johto 
on kehittänyt neljä konseptia tärkeinä 
johtoajatuksina koskien Elpressin tuo-
temerkkiä, kertoo Lena Nordlander, joka 
laati ohjeet työn arvopohjatyöstä. Ke-
väällä sisäinen arvojen ankkurointityö 
jatkuu.

– Sanat ovat sanoja. Tärkeintä on 
tietenkin miten Elpressin asiakkaat 
spontaanisti käsittävät tavaramerkin 
jokapäiväisissä kokouksissa ja kohtaa-
misissa. Päästäksemme maaliin yri-
tyksissämme, käsitteiden ”luottamus, 
intohimo, kehitys ja laatu” pitää työn-
tekijöiden näkökulmasta tunkeutua El-
pressin kaiken toiminnan läpi.

Kun nyt olemme valinneet suunnan 
näiden neljän käsitteen perusteella, 
voimme työskennellä konkreettisesti 
käsitteiden sisäisen ankkuroinnin paris-
sa, Lena Nordlanderin mukaan.

Kolme näkökulmaa ovat 
tärkeitä korostaa ankkuroin-
tityössä.

– Ensinnäkin puhumme sii-
tä mitä nämä termit tarkoitta-
vat kullekin yksilölle työpaikalla,  
työssä asiakasta kohden sekä 
yhteyksissä kollegoiden 
kesken, sanoo Lena.

Jatkossa ”luottamuk-
sen, intohimon, laadun 
ja kehityksen” pitää 
tunkeutua läpi kaikissa 
Elpressin töissä.

– Kyse on siis hyvin vä-
hän tyylikkään kansion pai-
nattamisesta ja sen työntämi-
sestä asiakkaan nenän alle, mutta sitä 
enemmän antaa näiden käsitteiden 
olla lähtökohta kaikelle jota teemme 
kaikilla tasoilla yhtiön sisällä, sekä pää-
töksenteossa että oman työpanoksen 
näkökulmasta. Jokainen yksittäinen 
työntekijä on tärkeä ja merkittävä El-

pressin pyrkimyksessä tarjota laatua ja 
vastata asiakkaiden toivomuksiin, Lena 
toteaa.

–

OTA YHTEYTTÄ:
Roger Andersson, 
Aluejohtaja, Huolto
Puh. +46 612 71 71 24
Huolto-osasto
Puh. +46 612 71 71 81
service@elpress.se

Luottamus, intohimo, laatu ja kehitys ovat neljä avainkäsitet-
tä Elpressin pitkäjänteisessä arvopohjatyössä.

D
E V E L O P M E N

T

P A S SI O
N

QUALIT
Y

T R U
S

T
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KYSYMYKSET
1. Minä vuonna Elpress siirsi varastonsa Frånöön
1. 2006
X. 2007
2. 2008

2. Mikä on Elpressin osaston numero Elfack-messuilla?
1. B02:02
X. C02:02
2. D02:02

3. Mihin USA.ssa Elpress on avannut uuden konttorinsa?
1. Washington
X. Los Angeles
2. Chicago

KILPAILU

Vastaa oikein kolmeen kysymykseemme, niin sinulla on mahdollisuus 
voittaa hieno urheilukassi.  
Arvomme kolme kassia oikein vastanneiden kesken.

HETKINEN

RANI MEERE
HARJOITTELIJA 
ELPRESS

Tulet Damaskoksesta Syyriassa ja olit 
ollut vain muutaman viikon Ruotsissa 
kun sait työharjoittelupaikan Elpres-
siltä. Millainen ensimmäinen aika on 
ollut?
– Olen työskennellyt matkailualalla 
Syyriassa ja Turkissa, joten Elpress 
oli täysin tuntematon minulle. No-
pea googlaus paljasti että minulla 
oli ollut onni joutua hyvämaineiseen 
yhtiöön, jolla on suuri laatutietoi-
suus ja jännittävät maailmanlaajui-
set markkinat. Olen saanut erittäin 
lämpimän vastaanoton ja arvostan 
todella työolosuhteitani, jokaiseen 
työtehtävään varattu aika on riittävä 
jotta pystyn tekemään hyvää työtä. 
Mitkä ovat tehtäväsi?
– Matkailuun liittyvän opiskelun lisäk-
si suoritin High National Diploma of 
Computing -arvosanan Syyriassa, ja 
se vastaa tämän hetken tehtäviäni 
Elpressillä. Juuri nyt kuvaan 560 tuo-
tetta luetteloomme. Olen myös tehnyt 
muutamia kuvituksia ja muita mark-
kinointiprojekteja. Samalla opin lisää 
tuotteista ja System Elpressistä.
Miten näet tulevaisuutesi, itsellesi ja 
Elpressille?
– Ei ole epäilystäkään siitä, että El-
pressillä on valoisa tulevaisuus, yritys 
kasvaa globaalisti ja tarkentaa jatku-
vasti tuotteitaan ja palveluitaan. Yksi-
tyisesti minulla on myös optimistinen 
tunne. Saimme vaimoni kanssa asun-
totarjouksen Tukholmasta, mutta sa-
noimme ei kiitos. Olemme molemmat 
sopeutuneet niin hyvin Kramforsiin, 
että jäämme mielellämme tänne. Kun 
sota aikanaan päättyy Syyriassa, tulee 
kestämään useita sukupolvia ennen 
kuin maa palaa siihen mitä se
kerran oli, joten olemme asennoitu-
neet tekemään parhaan mahdollisen 
elämästämme Ruotsissa.

Lähetä tai faksaa vastauksesi viimeistään 
29/5 osoitteella: ELPRESS AB, Box 186, 
872 24 Kramfors, Ruotsi. Faksinro. 
+46 612-71 71 51, tai sähköposti: 
jeanette.ronnberg@elpress.se.
Oikeat vastaukset ja voittajat esitellään
kotisivullamme www.elpress.se 31/5. 
Mahdollisen voittoveron maksaa voittaja.

lpress A/S Tanska on saanut vuo-
den 2016 Gazelle-palkinnon. 
Gazelle on yritys, joka neljänä 

perättäisenä vuonna on kasvanut mer-
kittävästi, ja on yhteensä vähintään kak-
sinkertaistanut liikevaihtonsa tai brutto-

tuloksensa tänä aikana. Elpress Tanskan 
tiimi on erittäin iloinen ja ylpeä palkinnon 
yritykselle tuomasta huomiosta, ja he 
tekevät kovasti töitä päästäkseen Gazel-
le-yritykseksi myös vuonna 2017.

Gazelle-palkinto 
Elpress A/S:lle

Elpressin henkilökunta Tanskassa, eturivi vasemmalta : Jeanette Aasborg, Mette Noesgaard, 
Marianne Grimm, (Maria Hartman puuttuu). Takarivi vasemmalta: Per Sørensen, Peter Siegf-
redsen, Carsten Mathiesen, Kim Hansen ja Per Nørgaard.
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