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John Eskilsson, Skyltmax.se – Årets
Företagare i Partille 2018
Under tisdagen blev det klart att priset Årets Företagare i Partille 2018 går
till John Eskilsson, VD på SignMax AB. Tillsammans med kusinen startade
John 2008 upp Skyltmax.se, e-handelsföretaget som idag omsätter närmare
50 miljoner kr. Hemsidan finns representerad på 17 olika marknader och har
sedan starten levererat över två miljoner skyltar till fler än 80 länder runtom i
världen.
Företagarna, Sveriges största företagarorganisation, delar i samarbete med
Partille kommun varje år ut det prestigefyllda priset ”Årets Företagare” för att
uppmärksamma framför allt mindre och medelstora företag och dess insatser.
I år delades priset ut under företagarnas årsmöte där entreprenören John
Eskilsson blev utnämnd till Årets Företagare i Partille med motiveringen:
”Samhällsansvar är ett ord som genomsyrar verksamheten. De har ett
välutvecklat CSR arbete i form av kampanjer för ohälsa, miljö samt att de
varje månad stöder en ny organisation. De anställda ska känna frihet i sitt
arbete och pingisbord och TV-spel har fått en framträdande plats i lokalerna.
John är mycket skicklig som entreprenör med stort hjärta och ansvarskänsla
vilket har uppmärksammats i flera olika sammanhang och givit honom en rad
utmärkelser. John är en god förebild som företagare och ambassadör för
Partilles kommun och dess näringsliv.”
Skyltmax, med sina idag 30 anställda har sedan starten sett en konstant
ökning i tillväxt. Allt fler, både privatpersoner och företag, har fått upp
ögonen för det unga, innovativa företaget som idag kan räkna sig till en av de
större aktörerna inom skyltbranschen. Genom det egenutvecklade
designverktyget Skyltomaten kan kunderna enkelt skräddarsy sina skyltar och
beställa hem. Att tänka nytt och se till kundens behov har alltid varit prioritet
nummer ett. Idag arbetar Skyltmax allt mer med frågor som rör socialt och

miljömässigt ansvar (CSR) och har lanserat flertalet kampanjer, vilka fått stor
spridning och engagerat.
John betonar vikten av eget ansvar och flexibla tider på arbetsplatsen, vilket
är något som han själv både värderar hög och tror skapar ett bättre
arbetsklimat. Arbetslokalerna ska också ge utrymme för skapande och
återhämtning, så att de anställda ska få ett så bra utgångspunkt som möjligt.
På frågan varför han tror att just han fått denna utmärkelse poängterar John
att priset tillägnas hela Skyltmax och att det är allas gemensamma insatser
som gjort detta möjligt.
”Jag tror att Skyltmax fått detta pris på grund av sin fina tillväxt samtidigt som vi
jobbar med hållbarhetsfrågor och försöker ta vårt ansvar i samhället. Vi vill skapa
en arbetsplats där alla medarbetare ska trivas och utvecklas så bra som möjligt!
Våra värderingar är frihet, ansvar och trivsel. De värderingarna tror jag skapar ett
bra företag med medarbetare som tar hand om våra kunder, producerar bra
skyltar och är med och utvecklar företaget.”

Skyltmax.se startade 2008 med försäljning av skyltar online. Sedan dess har
över två miljoner skyltar levererats till fler än 80 olika länder världen över.
Genom det unika designverktyget Skyltomaten kan kunder utforma skylt/ar
helt efter egen önskan och behov. Både privatpersoner och företag är
välkomna och det finns inget minimibelopp eller startkostnad för en
beställning.

