
           

 
Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy. 
Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-
Ferrand i Frankrike. Michelin sysselsetter 115 000 mennesker i mer enn 170 land, hvorav ca 300 i Norden. For mer informasjon, besøk gjerne vår hjemmeside 
www.michelin.com eller www.michelin.no 
 
 
 

 

PRESSEMELDING 
Oslo, 6. september 2012 
 

Michelin og Duells innleder samarbeid 
 
Fra og med 1. januar 2013 tar Duells over distribus jonen av alle Michelin 
motorsykkel- og scooterdekk i Norge, Sverige og Dan mark. Målet med 
samarbeidet er å tilby bedre service og tilgjengeli ghet på Michelins 
motorsykkeldekk i fremtiden. 
 
– Duells har en sterk posisjon på det skandinaviske motorsykkelmarkedet når det gjelder dekk, men 
også for andre produkter i segmentet, sier Anders Svensson, nordisk markedssjef for motorsykkeldekk 
i Michelin. – Samarbeidet med Duells vil gi oss en mer effektiv distribusjon av Michelins 
motorsykkeldekk til våre kunder. Dette vil gagne så vel forhandlere som konsumenter fremover. 
 
Samarbeidet med Duells betyr at Michelin får tilgang til mer enn 1200 forhandlere i Norge, Sverige og 
Danmark. Dette forhandlernettverket gjør Duells til en av Skandinavias største distributører av 
motorsykkeldekk. For Michelins eksisterende forhandlere innebærer det nye samarbeidet at de også 
får tilgang på et bredere sortiment av motorsykkeltilbehør fra én leverandør. 
 
– Vi har analysert markedet nøye og tror at vi med denne beslutningen vil øke Michelins 
markedsandel for motorsykkeldekk i Skandinavia, sier Anders Svensson. Duells er ekspert på 
distribusjon og salg av denne type dekk, og vi er overbevist om at dette samarbeidet vil være 
fremgangsrikt for begge parter. 
 
Duells er et svensk selskap med hovedkontor i Gøteborg og 75 ansatte. Duells personale vil 
gjennomgå en kommersiell og teknisk opplæring i Michelins produkter for på beste måte å kunne møte 
kundenes forventninger og krav. 
 
– Samarbeidet med Michelin innebærer at vi markedsfører og selger ett og samme dekkmerke i hele 
Skandinavia. Vår strategi er å ha de sterkeste internasjonale varemerkene og distribuere dem i alle de 
tre skandinaviske landene, og da er Michelin det fremste valg vi kan gjøre innenfor mc-dekk. Michelin 
har mange testvinnende produkter i sitt sortiment, og vi ser frem til dette samarbeidet, sier 
administrerende direktør Bjørn Johansson i Duells. 
 
Michelins øvrige dekksortiment vil som før bli distribuert direkte av Michelin Nordic AB. Finland 
berøres ikke av samarbeidet. 
 
 
 
 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, e-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
Markedssjef motorsykkeldekk Michelin Nordic: Anders SVENSSON 
Mobil: +46 (0)70 650 75 38, e-post: anders.svensson@se.michelin.com 
 
Pressekontakt Duells: Niklas EHNFORS 
Mobil: +46 (0)707 65 38 35, e-post: niklas.ehnfors@duells.se  
 
Administrerende direktør Duells: Björn JOHANSSON 
Mobil: +46 (0)706 73 31 53, e-post: bjorn.johansson@duells.se  


