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Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte
Framgångsrika. Vi vill bli framgångsrika. Vi blir framgångsrika när vi når våra mål. Det sägs att
chanserna att nå ett mål ökar med 1 000 procent bara genom att skriva ner dem eftersom all
praktisk erfarenhet visar att vi glömmer målen kort efter vi satt upp dem. Därför behöver vi
påminnelser och en källa att hämta kunskap och förståelse ur. Även om det krävs mer än en
broschyr och ett öppet sinne, beskriver dokumentet du nu läser vägen till vår framgång.

Paul Falck
VD, LU-VE Sweden AB
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Vår Vision

Under miljarder år har jorden utvecklats till vad den är idag. Ett gynnsamt klimat
med rätt temperatur är en grundförutsättning för att liv ska uppstå och utvecklas på
vår planet. AIA skapar rätt temperatur för människor, varor och industriprocesser
varpå miljoner människor påverkas av våra lösningar – varje dag.
Varje dag bidrar våra lösningar till att maten vi äter är fräsch och energifylld.
Därmed bidrar vi till att våra barn får kraft att utveckla idéer, växa upp till
entreprenörer, politiker, innovativa ingenjörer, medarbetare inom industrin och på
byggarbetsplatser och därmed utveckla och bygga vår gemensamma framtid.
Varje dag bidrar våra lösningar till att kraftverk kan producera elektricitet och
värme till våra hem. De bidrar till frisk luft för dig som arbetar i stora kontorsmiljöer,
shoppar i stora köpcenter, till dig och din familj när ni bor på hotell eller
besöker idrottsarenor, till dig som jobbar inom eller behöver vård av sjukvården.
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Våra lösningar kyler labbmiljöer där framtidens botemedel mot vår tids värsta
sjukdomar forskas fram vilka kommer ge oss längre och friskare liv.
Varje dag bidrar våra lösningar till att människor kan surfa på internet, eftersom de
kyler servrarna som datatrafiken passerar genom. Våra lösningar bidrar till att du kan
åka ut på isbanan hand i hand med din partner, till att glassen inte smälter och att
läsken är kall en varm sommar dag.
Våra lösningar bidrar till att ge människor mer livskvalitet.
Våra kunder köper egentligen inte produkter och tjänster. Våra kunder köper
relationer, förtroende och magin som förverkligar människors drömmar och
mål. Genom att vara ett lag som varje dag agerar med passion, respekt och
professionalism kan vi bidra till den magin.
Vår vision är att bidra till en värld som fler vill tillhöra
– simply by Cooling Your Daily Life.
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Vår Affärsidé

LU-VE Sweden skapar rätt
temperatur för människor, varor
och industriprocesser.
Vi förenklar kundens vardag genom
att producera och sälja innovativt
anpassade luftvärmeväxlare.

Vad är en affärsidé och varför ska vi ha en?
Affärsidén svarar på frågan varför vi som företag finns till.
Den beskriver vad vi gör, till vem vi gör det, vilket värde och
nytta vi skapar samt hur vi gör det. Allt vi gör i vardagen ska ha
en koppling till vår affärsidé.
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MERVÄRDE
Vi skapar mervärde för distributörer,
systembyggare och OEM tillverkare
inom utvalda segment med hjälp av hög
marknadsnärvaro i hela värdekedjan.

Vi skapar mervärde för distributörer,
systembyggare och OEM tillverkare
inom utvalda segment med hjälp av hög
marknadsnärvaro i hela värdekedjan.

RÄTT SAKER
Vi gör rätt saker på rätt sätt till
våra interna och externa kunder.

VÄRDERINGAR
Vi lever våra värderingar.

RÄTT SAKER
Vi gör rätt saker på rätt sätt till
våra interna och externa kunder.

Vad är ett mål och varför ska vi ha det?

Mål beskriver vad vi tillsammans ska uppnå och hjälper oss
att förstå om vi är framgångsrika eller inte. Mål ger mening,
skapar ordning och gör oss effektivare eftersom det anger
riktningen åt var vi ska fokusera vår energi på.
Vi lever våra värderingar.

VÄRDERINGAR
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Vad är en strategi och varför ska vi ha det?
Strategin talar om hur vi ska nå våra mål. Det är den
övergripande och långsiktiga kompassriktningen som hjälper
oss att ta rätt beslut i vardagen och prioritera de arbetsinsatser
som snabbast leder till målet.

Vår Strategi – Vi lever våra värderingar

Vad innebär värderingar för oss?
Våra värderingar är vägledande för hur vi bygger relationer,
både med varandra och med vår omvärld. De utgör ett tidlöst
framgångsrecept som hjälper oss hantera vardagssituationer på
bästa sätt. De hjälper oss att göra fler och bättre affärer.
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Ej värdeskapande

Nytta för vår interna eller externa kund

Värdeskapande

Vår Strategi – Vi gör rätt saker på rätt sätt

RÄTT SAKER
PÅ FEL SÄTT

RÄTT SAKER
PÅ RÄTT SÄTT

Rätt saker är de aktiviteter
vi utför som mottagaren
efterfrågar och har nytta
av och därmed tillför
dessa aktiviteter ett värde.

Rätt saker är de aktiviteter
vi utför som mottagaren
efterfrågar och har nytta av
och därmed tillför dessa
aktiviteter ett värde.

Fel sätt är ett omständigt
och tidskrävande
arbetssätt som vi utför
aktiviteten med.

Rätt sätt är ett snabbt och
enkelt arbetssätt som vi
utför aktiviteten med.

FEL SAKER
PÅ FEL SÄTT

FEL SAKER
PÅ RÄTT SÄTT

Fel saker är de aktiviteter vi
utför som mottagaren inte
efterfrågar eller har någon
nytta av och därmed tillför
dessa aktiviteter inget värde.

Fel saker är de aktiviteter vi
utför som mottagaren inte
efterfrågar eller har någon
nytta av och därmed tillför
dessa aktiviteter inget värde.

Fel sätt är ett omständigt
och tidskrävande arbetssätt
som vi utför aktiviteten med.

Rätt sätt är ett snabbt och
enkelt arbetssätt som vi
utför aktiviteten med.

Eff kti t
Effektivt
Vårt Arbetssätt
Ineffektivt

12

Vad menar vi med rätt saker på rätt sätt?
En del saker vi gör varje dag medför ett värde för kunden, en
del saker vi gör varje dag tar kunden för givet och en del saker
vi gör varje dag är upplevs inte värdefulla för kunden. Vi når
våra mål när allt vi gör skapar värde för våra kunder – oavsett de
är människor i våra kunders organisationer eller kollegor i vår egen.
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Vår Strategi – Marknadssegment

Commercial
Refrigeration

Industrial
Refrigeration
Air Conditioning
HVAC

Vad menar vi med marknadssegment?

Process
Industry
Close Control
Data Centers
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Alla som på något sätt har behov av våra produkter är
potentiella kunder och tillsammans utgör dem vår totala
marknad. Vi delar upp vår totala marknad i mindre grupper,
marknadssegment. Det gör vi för att grupperna har olika behov och
förväntas reagera på olika sätt inför ett erbjudande. En uppdelning i
marknadssegment bidrar till ett tydligare fokus på kunderna. Det ger oss
möjligheten att effektivt anpassa vårt erbjudande och därmed överträffa
kundernas förväntningar i hela marknaden även om behoven skiljer sig åt.
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Vår Strategi – Värdekjedjan
KONSULT

LU-VE SWEDEN AB

ENTREPRENÖR
INSTALLATÖR
DISTRIBUTÖR
GROSSIST

ÄGARE – SLUTANVÄNDARE

KOMPLETT SYSTEMBYGGARE

OEM TILLVERKARE

ÄGARE OCH SLUTANVÄNDARE är de aktörer som gör investeringen
och använder våra produkter. De kan t.ex. vara livsmedelsbutiker, mejerier,
köpcenter, fabriker, kraftverk eller datacenter.
KONSULTER är slutanvändarens rådgivare vid projektering av större och
komplexa investeringar. Konsulten tillför teknisk kompetens, ritar och
designar system där de föreskriver våra eller andra tillverkares produkter i
helhetslösningarna.
ENTREPRENÖRER är den aktör som har totalentreprenaden i större projekt. Entreprenörer är ofta stora byggbolag som köper in underleverantörer
för att installera våra produkter i kylsystemen.
INSTALLATÖRER är kylfirmor, VVS eller ventilations installatörer. I större
projekt agerar de som underleverantörer till entreprenörer och i mindre
projekt agerar de själva som totalentreprenör mot slutanvändaren. De
tecknar ofta serviceavtal och är den lokala partnern med starka relationer
till slutanvändaren.
DISTRIBUTÖRER är aktörer som säljer våra produkter till installatörer,
entreprenörer eller slutanvändare i länder där vi inte har egna säljkontor.
GROSSISTER är aktörer som dels erbjuder teknisk kompetens och support till mindre installatörer och dels erbjuder snabb och hög tillgänglighet
av produkter via utbyggda distributionsställen.
KOMPLETTA SYSTEMBYGGARE är aktörer som både har kompetens
att designa, installera och serva kylsystem. Därmed ersätter de konsulten,
installatören och grossisten eftersom de förenklar vardagen för slutanvändaren genom att erbjuda helhetslösningar.

Vad menar vi med värdekedja?
Värdekedjan beskriver en kedja av aktörer vilka på något sätt
tillför värde i produktens resa från tillverkare till slutanvändare.
Värdekedjan beskriver marknadens distributionskanaler och
aktörernas roller i processen att skapa värden som överträffar
slutanvändarens förväntningar.

OEM TILLVERKARE är aktörer som köper våra coils för montering i
större applikationer, t.ex. luftkonditioneringsaggregat, virkestorkar mm.
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Vår Strategi – Hög marknadsnärvaro

Se hit

– Vi finns och vi hjälper dig uppnå dina mål!
Syns du inte så finns du inte – därför måste vi synliggöra vår
existens och vårt erbjudande. Vi ska ha en hög marknadsnärvaro
genom en komplett marknadskommunikation som med passion,
respekt och professionalism för ut budskapet om vårt erbjudande
till våra definierade marknadssegment.

Var där i mötet

– Bygg relationer och skapa förtroende!
För att kunna överträffa kundernas förväntningar och leverera ett
mervärde behöver vi förstå våra kunders verkliga behov och därmed
behöver vi förstå kundens affär bättre än kunderna själva. För att
nå dit krävs det att vi vinner kundernas förtroende. Vi ska ha en hög
marknadsnärvaro genom att vara där i mötet och bygga relationer till
beslutsfattande människor.

Var där i mötet

– Bidra med mervärde och ta ordern!
För att vårt erbjudande ska få maximal utväxling behöver vi vara där när
det händer och bidra med vår kompetens och erfarenhet. Vi måste förvalta
förtroendet som anförtrott oss och leverera mervärden till kunden under
hela säljprocessen. Det innebär att vi ska ha hög marknadsnärvaro hos
beslutsfattande människor - från förprojektering till slutförhandling
– och skaka hand med kunden när vi får ordern!
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Vad menar vi med hög marknadsnärvaro?
AIA – Cooling Your Daily Life ska vara ständigt närvarande
i kundens alla sinnen när behovet av kyla uppstår. Hög
marknadsnärvaro skapar trygghet och förtroende genom starka
relationer.
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Vår Strategi – Mervärde
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Vi överträffar kundens förväntningar när vi förenklar vardagen och hjälper kunden
att snabbare uppnå sina mål. Vi skapar mervärde när vi till fullo förstår kundernas
verkliga behov och erbjuder produkter och tjänster som ger värde.
Vårt erbjudande är en investering – inte en kostnad. Vi erbjuder inte den lägsta
anskaffningskostnaden men vårt erbjudande kommer alltid spara tid och pengar åt
kunden och vara den mest effektiva helhetslösningen över applikationens livslängd.
Vi särskiljer vårt erbjudande och skapar mervärde på tre sätt;

Värdet våra Produkter tillför kunden
Våra produkter levererar funktionalitet och tekniska fördelar till kunden. Våra
produkters höga kvalitet säkerställer en hög driftsäkerhet och minimalt med
driftstopp. Våra produkter klarar av att göra jobbet även i krävande förhållanden.

Värdet vårt Företag tillför kunden
Vår organisation förenklar kundens vardag och ökar deras lönsamhet genom
att erbjuda hög tillgänglighet och support, korta leveranstider och hög
leveranssäkerhet. Vi erbjuder lösningar som gör det svåra enkelt t.ex. genom
tekniskt stöd med avancerade kyltekniska beräkningar och detaljerade 3D
ritningar som reducerar osäkerheten och gör projekteringsfasen säkrare och mer
förutsägbar.

Värdet Du som medarbetare tillför kunden
Produkter, tjänster och organisationer och är relativt enkla att kopiera. Men Du
som medarbetare är unik. I en hårt konkurrensutsatt marknad är det bara Du som
medarbetare som särskiljer vårt erbjudande från konkurrenterna.
Förutom din passion, respekt och professionalism, tillför du kompetens, önskan att
leverera hög service och övergripande förståelse för hur kunden bäst kan utnyttja
våra lösningar. Du går från en anonym roll till att bli en verklig resurs för kunden, en
betrodd rådgivare och problemlösare. Oavsett roll är vi alla säljare!
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Vad menar vi med mervärde?
Mervärde är att skapa och leverera mer värde till kunden
än vad kunden förväntar sig – att överträffa kundens
förväntningar på vår leverans och dess innebörd för kundens
verksamhet.
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Sammanfattning

LU-VE SWEDEN AB

200 MSEK
2020

MERVÄRDE
Vi skapar mervärde för distributörer,
systembyggare och OEM tillverkare
inom utvalda segment med hjälp av hög
marknadsnärvaro i hela värdekedjan.

RÄTT SAKER
Vi gör rätt saker på rätt sätt till
våra interna och externa kunder.

VÄRDERINGAR
Vi lever våra värderingar.
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LU-VE Sweden AB
S. Industrivägen 2-4, SE-374 50 Asarum, Sweden
0454 334 00, www.aia.se

www.luve.it

