Stockholm 8 januari 2019

Valvea ny atombombssäker medlem i Gibon
Det Västervikbaserade bolaget Valvea blir den första nya medlemmen i Gibongruppen och är ett
steg mot målet att nå femdubblad omsättning om fyra år. Valvea driver ett atombombssäkert
driftcenter i Västervik och erbjuder driftlösningar för små och medelstora företag så att de tryggt
och säkert kan flytta sin IT-miljö till molnet.
Gibon startade för ett år sedan och är en företagsgrupp som erbjuder digitala lösningar för små och
medelstora företag runt om i Sverige. Med Valvea inräknat finns Gibon i 12 städer.
– Det känns otroligt kul att få välkomna den första nya medlemmen till Gibongruppen på årsdagen av
vår lansering, säger Mia Åslander, vd Gibon Sverige. Valvea kompletterar våra andra medlemmar på
ett väldigt bra sätt och förstärker därmed vårt erbjudande.
– Det här innebär en väldigt bra möjlighet för oss att bredda vår kundbas utan att behöva släppa
fokus på våra personliga relationer här i Västervik, säger Niklas Andersson, VD på Valvea. Genom att
bli en del av Gibongruppen får vi tillgång till ett stort antal spetskompetenser, samt ett varumärke
och erbjudanden som passar oss väldigt väl. Detta hjälper oss nu när vi expanderar i Västervik med
omnejd.
Niklas Andersson startade Valvea 2008 när han köpte ett före detta militärt stridsvärn på 400
kvadratmeter 20 meter ner i det svenska urberget. Bunkern klarar ett atombombsanfall, såväl som
attacker med elektromagnetisk puls. Tillsammans med faktorer som renad luft, jämn luftfuktighet
och sval temperatur var lokalen perfekt till att förverkliga affärsidén – ett hypersäkert driftcenter.
Valvea erbjuder flera andra tjänster, så som internet via fiber, Office 365 och säkerhetskopiering.
– Fokus det första året har varit att paketera Gibons tjänster på ett enkelt och lättöverskådligt sätt
och vässa vårt erbjudande och vår marknadsföring. Bland annat har vi byggt en webshop i toppklass.
Det innebär att vi utvecklat ett starkt erbjudande till nya medlemmar som vill växa tillsammans med
oss och på så sätt ta nästa steg i sin utveckling. Fokus i år kommer att vara att värva nya medlemmar
och vi för diskussioner med flera just nu säger Mia Åslander, vd Gibon Sverige.
Företagsmedlemmarna i gruppen besitter olika kompetensområden och affärsmodellen bygger bland
annat på att nyttja de olika kompetenserna mellan kontoren. Det innebär att Gibon kan erbjuda både
en lokal närvaro och en stor bredd i sitt erbjudande.
För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Andersson
VD, Gibon Västervik
Tel: 0490-81 90 83
E-mail:
niklas.andersson@gibon.se
Om Gibon
Gibon är en medlemsägd företagsgrupp som erbjuder digitala lösningar till små och medelstora
företag runt om i Sverige. Gibon har elva medlemmar med kontor i Borås, Gävle, Ljungby, Göteborg,
Nyköping, Stockholm, Uddevalla, Vänersborg, Uppsala, Västerås/Eskilstuna och Västervik.
Tillsammans har gruppen 140 medarbetare och en omsättning på mer än 300 miljoner kronor.

