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Saxi Sport byter namn till SIMAB SPORT 
Företaget idag
Vi, SIMAB SPORT AB är din kompletta leverantör av idrottsmaterial och sportutrustning för den 
svenska marknaden. Ända sedan starten 1997 har vi arbetat med idrottsmaterial och är tack-
samma för förtroendet våra kunder visat oss under dessa år. Vi säljer sportutrustning för allt från 
förskola till tävlingssammanhang. Dessutom har vi ett komplett sortiment med fast inredning för 
alla typer av sporthallar och idrottsarenor.
 
Nytt bolagsnamn och ny grafisk profil
För att ytterligare förstärka vår identitet och koppling till idrottsmaterial och sportutrustning, 
genomför vi stora förändringar under 2014. Vi lanserar ny grafisk profil, ny logotype och byter 
även till nytt bolagsnamn SIMAB SPORT AB från Saxi Sports AB. Vi är samma juridiska person 
som tidigare, vilket innebär att ingångna avtal och överenskommelser inte kommer att påverkas. 

Ny modern webshop
Under februari månad kommer vi att lansera en ny modern 
hemsida www.simabsport.se. Sidan innehåller många 
nyheter och alla de funktioner  som en modern hemsida kan 
erbjuda. I webshopen hittar du större delen av vårt 
sortiment och de flesta produkter finns på lager. Vi är kända 
för säkra och punktliga leveranser. 

Elektronisk faktura
Vi kan nu som alternativ till pappersfaktura erbjuda våra 
kunder e-faktura, enligt standarden Svefaktura. Det är 
enkelt, billigt, pålitligt och miljövänligt! Kontakta oss så 
berättar vi mer.

Aktiv framtid
Att ständigt förbättra oss är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Det är vår förhoppning att vi kan 
fortsätta leva upp till era förväntningar som en aktiv leverantör och partner inom Idrottsmaterial 
och Sportutrustning.

Kontakta oss gärna om Ni har frågor!
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