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Neopost lykkelig med Afterprint 
Neopost Norge AS har de siste tre årene tatt betydelige andeler 
av det norske markedet for grafiske etterbehandlingsløsninger. 
Det strategiske oppkjøpet av Afterprint AS høsten 2013 har 
bidratt til denne suksessen. 

avtale «demo» ute hos eksisterende kunder i Norge 
eller Norden. For det første får vi presentert 
maskinene i et naturlig produksjonsmiljø, og for 
det andre og det er minst like viktig; En mulig ny 
bruker får møte en bruker som alt kjenner og kan 
betjene maskinen. Og bedre selgere enn fornøyde 
kunder finnes ikke. 

 
Dekker hele Norge  

–Hvordan betjener dere  kundene? 
– I denne bransjen så står og faller man på hvilket 
servicetilbud man kan tilby. Det er ingen 

 i har hatt en hyggelig resultatutvikling de   
siste årene til tross for at våre produkter 
selges i et fallende marked, har vi 

klart å holde stand. En vesentlig del av resultat for- 
bedringen skyldes at vi har kontroll på kostnadene 
våre, og har fått de ned på et helt annet nivå enn 
tidligere. Innenfor det grafiske segmentet har det 
vært relativt stabilt de siste par årene, og vi har 
klart å opprettholde alle de store kundeforholdene 
våre, sier daglig leder Erik Thorhallsson, som har 
sittet ved roret i Neopost Norge AS i tre år.  
Neopost rundet 120 millioner kroner i omsetning i 
2014, og selskapet tjener penger. Det er i dag 40 
ansatte i Neopost Norge AS. 
Selskapet som er en del av et globalt fransk 
konsern, er midt i en digital omstillingsprosess. Det 
satses på programvareløsninger. Erik Thorhallsson 
utelukker ikke bare oppkjøp sentralt, men også 
lokalt for å ta deler av programvaremarkedet. De 
dominerende produktene er fortsatt frankerings- 
og konvolutteringsutstyr og grafisk avdelingen 
leverer etterbehandlingsutstyr. 

 
Afterprint. Gjennom oppkjøpet av Afterprint 
skaffet Neopost Norge AS seg kunnskap og erfaring 
som ikke hadde vært mulig å bygge opp på egenhånd. 

-Afterprint har innfridd alle våre forventninger 
og vel så det. I motsetning til tidligere, hvor man har 
fusjonert de oppkjøpte selskapene inn i Neopost, 
så velger vi å beholde Afterprint som et datter-
selskap. Gutta i Afterprint har imponert meg, de 
leverer resultater måned etter måned. Jeg har stor 
respekt for    den jobben hver og en av de har lagt ned 
også etter at de fikk nye eiere. Det er ingen tvil om at 
oppkjøpet har vært en berikelse for Neopost, sier 
Thorhallsson. 

Afterprint vil bli tilført ytterligere midler og 
personale for å styrke deres konkurransekraft.  
Neopost er med andre ord ute og skal rekruttere de 
beste hodene i bransjen. Siste skudd på stammen er 
Erlend Værdal, en av Pitney Bowles toppfolk. Han 
begynner i Neopost 1. mars. 

 
–Harald Bergsaker har fortsatt som leder 
for Afterprint? 
–Da oppkjøpet av Afterprint ble ferdigstilt i fjor 
sommer, sa Harald seg villig til å fortsette som 

daglig leder i ytterligere en periode. Det er en stor 
styrke for oss at en av nestorene i  bransjen er med 
på laget. Han besitter stor kunnskap og har et 
meget stort kontaktnett. Han leder i dag både 
Neopost og Afterprint sine grafiske salgsavdelinger. 
Vi har en stab med dyktige grafiske eksperter som 
representerer en produktportefølje som vi er stolt 
av. Vi håper at vi sammen med våre kunder 
ytterligere kan befeste vår posisjon i markedet i 
løpet av de kommende årene. 

 
Knoppskyting. Tre tidligere ansatte i   
Neopost sluttet for å starte opp konkurrerende 
virksomhet i Plockmatic. Det er sånt som skjer fra 
tid til annen. Det er et uttrykk for at de også tror 
på dette markedet. 
–Det er en del av gamet, og vi mister på ingen 

måte nattesøvnen. Når det er sagt så har vi stor 
respekt for alle våre konkurrenter og under- 
vurderer ingen. Honnør for deres dristighet. Det 
kreves stort mot å etablere seg som en ny aktør i det 
norske markedet i dag. Plockmatic vil helt sikkert ta 
sin del, men om de klarer å etablere en robust og 
varig lønnsomhet for sine eiere det er jeg i større 
tvil om. Men jeg har tatt feil før, sier Erik 
Thorhallsson. 

 
Nytt showroom. Neopost har et flott 
showroom hvor de presenterer løsninger for 
digital og offset etterbehandling. I tillegg til egne 
produkter representerer de også Duplo, Ideal, 
Multigraf, C.p Bourg, HSM, Fujipla, Renz, GMP, 
Kern, Evolis, med flere. 
Det er typiske mellomvolum løsninger som vi 
presenterer i vårt demorom. Det er en naturlig 
arena for å vise forskjellige løsninger innen 
ferdiggjøring enten det gjelder rill/fals, laminering, 
skjæring, innbinding eller printing. 
Gjennom våre oppkjøp av det engelske selskapet 
PFE (produsent av høyvolum konvoluttering) og det 
tyske selskapet Rena AG (adresseprintere) for noen 
år siden har vi i dag løsninger som er blant de 
ledende i Europa også innenfor dette segmentet.   
For større produksjonsanlegg som DS-1200, Kern 
eller C.P Bourg løsninger er det fortsatt naturlig å 

tvil om at vi nå har det sterkeste serviceteamet i 
bransjen. Neopost er direkte representert i Oslo, 
Bergen og Trondheim. I landet forøvrig har vi 
samarbeidsavtaler med lokale aktører for salg og 
service. Vårt store konkurransefortrinn er at vi har 
fått på plass et særdeles godt grafisk serviceteam. 
Først gjennom oppkjøpet av Afterprint, og nå sist  
gjennom ansettelsen av Albert Freland. 

Vi representerer flere ledende produsenter og de- 
res merker. Våre menn er fabrikkutdannet hos de 
respektive produsentene. Erkjennelsen av at våre 
kunder innen det grafiske segmentet er 
profesjonelle aktører er for oss så viktig at vi ikke 
tør gå på akkord med kravet om at vår servicegrad 
til enhver tid må være helt topp. 

 
Dere selger Duplo og C.P.Bourg. –  

Begge konkurrenter. –Det er   helt korrekt at 
Duplo og C.P. Bourg er konkurrenter. I vårt tilfelle 
er Duplo representert ved Neopost og C.P. Bourg 
av Afterprint. De utfyller hverandre på produkt og i 
forskjellige segment, slik at vi kan tilby våre 
kunder større valgmulighet. 

 
Fransk eierskap med tett oppføl- 

ging. -Jeg trives godt i lag med franskmennene. 
Den store forskjellen i forhold til norske eiere, er 
omfanget og detaljnivået på rapporteringen. 
Franskmennene er nok langt mer ”hands-on” når 
det gjelder de løpende resultatene enn det vi 
nordmenn er vant til. At selskapet i tillegg er notert 
på Paris børsen gjør ikke kravet til rapportering 
mindre. Men jeg tror alle børsnoterte selskap 
preges av de  kvartalsvise presentasjonene til 
markedet, uansett om man er i Frankrike eller 
andre land. 
Heldigvis har vi en utmerket fransk CFO her i 
Norden som tar seg av all rapportering mot Frank- 
rike og hovedkontoret. Det gjør hverdagen mye 
enklere for oss innfødte – så lenge vi er i stand til å 
forbedre resultatet, vel og merke. 

 
-Fremtiden for det grafiske  markedet? 
Erik Thorhallsson er overbevist om at oppkjøp og 
fusjoner vil fortsette. Det er helt nødvendig for å 
skape mer robuste og lønnsomme aktører. Antallet 
konkurser vil også være høyt de neste par årene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det som er positivt er at de gjenværende selskapene 
er solide og seriøse. 

– De siste cowboyene er forhåpentligvis på vei ut 
av bransjen, sier Thorhallsson. I disse dager hvor vi 
ser at den norske kronen svekker seg, vil det også 
bety at de som tidligere har kjøpt sine trykksaker i 
utlandet nå må betale vesentlig mer for den samme 
jobben. Fortsetter denne utviklingen vil utflaggingen 
av trykksakproduksjon snart «vende hjem igjen». 

 
–Hva med de øvrige Neopost produktene? 
–I fremtiden vil vi lansere flere og flere software 
løsninger knyttet til administrasjon av digital 
dokumentbehandling. Samtidig skal vi fortsette å 
selge våre tradisjonelle produkter som frankering 
og konvoluttering i mange år til. Selv om antallet 
fysiske brev faller drastisk så vil det være behov for 
nye frankeringsmaskiner i mange år. I Neopost 
investerer vi fortsatt i produktutvikling innenfor 
våre kjerneprodukter. 

Det er klart det vil være utfordrende å gjen- 
nomføre denne omstillingsprosessen uten at det 
vil være kvartalsvise svingninger i resultatet, men 
så langt har vi mestret dette på en god måte. En 
av suksesskriteriene er å ha full kontroll på alle 
kostnadselementene i de ulike deler av selskapet. 
Marginene vil alltid være presset i en bransje som 
befinner seg midt inne i en nedgangskonjunktur, 
avslutter Erik Thorhallsson. 

 
Ny  profil.  Neopost-konsernet   moderniserer 
sin profil, og lanserer 1. februar en ny logo, og en ny 
nettside. Dette omfatter også Neopost Norge  AS. 

 
50 I AGI 214 Januar 2015 AGI 214 Januar  2015 I 5

Erik Thorhallsson – Administrerende Direktør Neopost Norge AS 


