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- förpackningsveteran går in som delägare i Packdesign.

Under Scanpackmässans intensiva dagar hade Packdesign i Lund den stora gläd-
jen att presentera sin nya delägare, Aril Isacson. Aril som för de flesta inom för-
packningsvärlden är känd som Multivacs VD i 20 år har nu valt att satsa på att 
vidareutveckla Packdesign. Aril tar rollen som försäljnings- och marknadsansvarig 
i företaget och som delägare i företaget tillsammans med Magnus Jönsson. 

Magnus, grundare till Packdesign ser detta väldigt positivt och poängterar att han 
fått en partner som helt passar företagets profil. “Packdesign har sen starten följt 
kunden genom hela processen, från en förpackningsidé till konstruktion, tillverk-
ing, installation och driftssättning.Vi jobbar väldigt mycket med ombyggnationer 
och tillbehör i förpackningsindustrin. En av våra styrkor är att vi har kontroll över 
alla leden själva” säger Magnus. “I och med att jag även är delägare i Bemaslip 
som tillverkar alla delarna för Packdesign så har jag full kontroll på hela kedjan 
och kan därmed hålla väldigt korta leveranstider. Dessutom har vi inlett ett samar-
bete med Impreglon som även det ger oss en konkurensfördel i form av snabba 
ledtider” avlutar en nöjd Magnus. 

Roger Kalitta, konstruktör i Packdesign säger “ Vi är väldigt glada för att Aril vill 
arbeta tillsammans med oss och ta företaget ännu längre än vad vi är idag. Arils 
erfarenhet av och gedigna kunskap inom förpackningsbranchen är ovärdelig för att 
Packdesign skall utvecklas och växa som företag” avslutar Roger. 

Aril Isacson, ny delägare och kollega i Packdesign fortsätter ”Jag har på nära håll 
sett Packdesign utvecklas och ta marknadsandelar under de dryga två år de har 
varit igång. Det är ett spännande företag som kan utvecklas och expandera väldigt 
mycket med rätt strategier och rätt personal. Min förhoppning är att min bakgrund 
och erfarenhet skall ta oss vidare på denna inslagna väg och tillsammans ta Pack-
design till nya nivåer. Detta är en väldigt spännande bransch där det finns mycket 
att göra” säger Aril.

Packdesign AB som startades 2010 av Magnus Jönsson, är i huvudsak verk-
samt inom förpackningsindustrin, har fokus på att bistå kunden genom hela ked-
jan. Från att designa en ny förpackning, konstruera och tillverka maskintillbe-
hören, till att sedan installera och hjälpa kunden driftsätta sin nya förpackning. 
Packdesign kan idag rita och konstruera verktyg och andra tillbehör till alla typer 
av förpackningsmaskiner.
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