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Kraftig vækst baner vej for 
mere kvalitetsudvikling

Mens printkortsbranchen som helhed er ved at komme sig oven 
på krisen, er NCAB Group nået helt til tops på vækstkurven 
med en nær fordobling af omsætningen i første halvår af 2010 i 
forhold til samme periode i fjor. Det åbner nye muligheder for at 
videreudvikle virksomhedens unikke koncept.

2009 var et år præget af vigende volumener, der påvirkede såvel 
NCAB Group som branchen generelt. I år er udviklingen vendt, 
og i årets første seks måneder steg NCAB Groups omsætning 
med 95 % i forhold til 2009 og 34 % i forhold til 2008. Denne 
vækst er langt højere end i den øvrige printkortsbranche, og 

fremgangen sker både på NCABs modne markeder i Norden og 
på nye markeder såsom Storbritannien og Tyskland.

Ifølge NCABs administrerende direktør, Hans Ståhl, skal forkla-
ringen på de positive tal fi ndes i, at man selv i de svære tider 
fortsat har udviklet gruppens koncept. Han siger videre: 

– Vi har arbejdet virkelig hårdt med at sikre kvaliteten og leve-
ringsevnen på vores fabrikker i Kina, og det har skabt grundlaget 
for den fremgang, vi oplever i øjeblikket. Vi kommer styrket ud af 
lavkonjunkturen med et endnu bedre udbud, end da vi gik ind 
i den.

JACK KEI Managing Director, Factory Management, NCAB Group China.
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NCAB GROUP PÅ ELECTRONICA 2010 I MÜNCHEN 9.-12. NOVEMBER
Gå ikke glip af Europas førende messe for elektronikbranchen. NCAB Group er naturligvis med og udstiller 
på stand B1.139. Vi ses i november!

STØRRE KUNDER ER INTERESSEREDE
NCAB Groups koncept – at have stor samlet købekraft i kombi-
nation med en stærk tilstedeværelse i Kina og tæt opfølgning på 
fabrikkerne dér i landet, såvel som lokal tilstedeværelse på alle 
markeder – har vist sig at være opskriften på succes, også når 
det gælder nye markeder og større kunder. Hans Ståhl fortæller 
videre:

– I år regner vi med at omsætte for over 50 millioner euro, og vi 
er dermed ved at nå et omfang, hvor NCAB Group også bliver 
interessant for de rigtigt store EMS-virksomheder. Vi har allerede 
fl ere vellykkede handler bag os som bevis på, at det forholder sig 
sådan.

Imidlertid påpeger direktøren, hvad han ser som den væsent-
ligste fordel ved den kraftige vækst, nemlig at NCAB Group 
derigennem får mulighed for yderligere at skærpe sit koncept. 
Øgede volumener giver øget købekraft. Det betyder videre, at 
man kan forhandle sig frem til hurtigere gennemløbstider, et 
bredere produktmix og – ikke mindre vigtigt – lavere samlede 
omkostninger. 

– Frem for alt bliver der nu frigivet midler, så vi både kan inve-
stere i mere kvalitetsudvikling ude på fabrikkerne samt udvikling 
af supportfunktioner og service, siger Hans Ståhl.

IT-SYSTEMER TIL BEDRE INTEGRATION
Et eksempel på arbejdet inden for Factory Management er, at 
man er begyndt at placere egne medarbejdere på fabrikkerne 
med fast ophold på stedet, hvor deres særlige opgave er at kon-
trollere og følge op på kvaliteten af NCAB Groups printkort. Med 
hensyn til supportfunktioner fortæller Hans Ståhl:

– I øjeblikket påtænker vi at udvikle it-systemerne for bedre at 
kunne integrere vores processer med kundernes, f.eks. ved 
hjælp af prognosesystemer og EDI-løsninger. I den anden ende 
vil vi kunne gøre det samme med vores fabrikker.

En meget vigtig brik i det puslespil, der har ført til den store frem-
gang, er NCAB Groups stærke lokale tilstedeværelse. Bortset fra 
nogle få centrale funktioner er organisationen fordelt, så den altid 
fi ndes på stedet, dvs. tæt på kunderne på de respektive mar-
keder. Væksten i Storbritannien og Tyskland viser, at det er den 
helt rigtige vej at gå. På sidstnævnte marked har NCAB Group 
forventninger om en vækst på over 400 % for helåret 2010.

– Nu skal vi tage vores koncept til både Frankrig og USA. Det er 
vigtigt, at vi er i stand til at tilbyde vore kunder lokal support på 
de markeder, hvor de er aktive. Takket være den øgede samlede 
købekraft, vi har opnået gennem vores ekspansionsstrategi, kan 
vi nu tilbyde alle vores kunder endnu bedre vilkår, siger Hans 
Ståhl til slut.


