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FOUR COMPANIES TEAM UP IN THE SAME STAND AT ELMIA N ORDIC ROAD 

Saferoad offers products and solutions that shall protect  and support people on the move, 
from they leave their home, to they reach their final destination, whether they go by foot, 
bike, car or use public transportation. 

Saferoad Birsta, Saferoad Smekab, Saferoad Traffic, and Saferoad Vägbelysning teams up 
in a joint stand, A02:22, at Elmia Nordic Road on October 6th-8th. 

The four companies, that have all been a part of the Saferoad Group, made a name- and 
brand change on June 1st this year to find synergies between the companies for the gain of 
the clients on the Swedish market. 

The first activity in this joint venture, that includes all four companies, is to present a joint 
stand at Elmia Nordic Road.  The companies are displaying some of the new products in 
their range and it is also a possibility to get to know colleagues and clients. 

Welcome to our stand, A02:22, to get to know Saferoad better! 

 

 

FYRA BOLAG SLÅR SIG I HOP I SAMMA MONTER PÅ NORDIC ROAD 

Saferoad erbjuder produkter och lösningar som skall skydda  och underlätta  för människor i 
rörelse, från det att de lämnar hemmet till dess att de når sitt mål, vare sig det är till fots, 
cykel, bil eller med kollektivtrafik. De olika bolagen har olika inriktningar, men tillsammans 
tillgodoser flera av behoven av säkerhet vid förflyttning på vägar och gator. 

Saferoad Birsta, Saferoad Smekab, Saferoad Traffic och Saferoad Vägbelysning ställer ut 
tillsammans i monter A02:22 på Elmia Nordic Road den 6-8 oktober. 

De fyra bolagen, som har varit en del av Saferoad-koncernen olika länge, genomförde ett 
namn- och varumärkesbyte 1 juni i år för att hitta synergier mellan bolagen för att gynna den 
svenska marknaden. 

Den första aktiviteten i detta samarbete, som innefattar alla de fyra bolagen, är att 
gemensamt ställa ut på Nordic Road. Bolagen visar upp några av sina nyheter och det ges 
också möjlighet att träffa varandras kollegor och kunder. 

Välkomna till vår monter, A02:22, för att lära känna Saferoad bättre! 

 

 

 


