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Euromaster är specialiserade på däck och fordonsser-
vice. Alla typer av fordon på hjul servas, från mopeder 
till entreprenadmaskiner. Företaget jobbar mot både 
privatkunder och företagskunder och erbjuder ett 
nätverk runtom i Europa under namnet Euromaster 
Service. Dessutom erbjuder man breakdownservice till 
transportbolag. Euromaster ägs till 100 % av däcktill-

Euromaster blev handels- 
kammarens femhundrade medlem

I somras passerades den magiska gränsen. Finsk-svenska handelskammaren har nu över 500 
medlemmar i sitt nätverk. Som medlem nummer 500 välkomnades Suomen Euromaster Oy vid en 
särskild ceremoni i Helsingfors.
- Vi ville vara med och få nytta av handelskammarens omfattande nätverk, säger Euromasters vd 
Carl Segercrantz.

Text: Martin von Pfaler, bilder: Jore Puusa

verkaren Michelin, som funnits i Finland sedan 1989.
- Vi är representerade i 17 länder och driver vårt nät-
verk av filialer och servicepunkter dels i egen regi, dels 
genom franchisingtagare. I Finland finns 80 sådana 
servicepunkter, plus dessutom ett antal Euromaster 
partners, uppger Carl Segercrantz, vd på Suomen 
Euromaster Oy.



I somras beslutade Suomen Euromaster Oy att bli med-
lem i Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE). Nu 
hoppas man kunna hjälpa andra medlemmar.

- FINSVE har en lång lista av både stora, mellanstora 
och mindre företag som alla på något sätt har en anknyt-
ning till de tjänster vi erbjuder. Alla företag har idag 
någon typ av behov inom logistik och mobilitet, och dessa 
behov kan vi täcka upp, säger Segercrantz.

Att Suomen Euromaster Oy råkade bli FINSVEs 500:e 
medlem kom som en total överraskning för Segercrantz 
och hans anställda. 
- Det var en oerhört positiv överraskning, som vi är 
mycket glada över.

Händelsen uppmärksammades av FINSVEs vd Kjell 
Skoglund, som besökte Euromaster i Helsingfors för att 
hålla en kort ceremoni med bland annat diplomutdelning.
- Vi har haft en positiv medlemsutveckling under det 
senaste året och kan nu konstatera att vår målsätt-
ning att nå upp i 500 medlemmar senast till FINSVEs 
80-årsjubileum redan nu är uppfyllt. Det är en viktig 
milstolpe för oss och vi är mycket glada över att få hälsa 
Suomen Euromaster Oy välkomna som vår femhundrade 
medlem, säger Skoglund.

Med 400 anställda och en omsättning på 95 miljoner 
euro är Suomen Euromaster Oy redan nu branschledare 

på den finländska marknaden. Men åtskilligt 
finns att göra.
- Vi jobbar för närvarande på att ytterligare 
förstärka vårt distributionsnät genom våra 
filialer och vårt mobila servicekoncept. Vi har 
lanserat fordonsservice som en ny service-
form på den lätta sidan, i framtiden kommer 
vi möjligen också att gå in på den tunga sidan, 
säger Segercrantz.

Olika typer av digitala servicekoncept ligger 
i tiden och är också något som Euromaster 
finner intressant, enligt Segercrantz. Här 
ser han också en nytta med medlemskapet i 
FINSVE.

- Det ska vara så enkelt som möjligt att vara kund hos 
oss. Genom medlemskapet i handelskammaren ser jag 
att det finns möjlighet att få kontakt med företag som kan 
hjälpa oss i vårt arbete med att komma framåt, avslutar 
han.

FINSVE, GÄRDESGATAN 11,115 27 STOCKHOLM

WWW.FINSVE.COM | FORNAMN.EFTERNAMN@FINSVE.COM


