
Penclic skriver avtal med ny distributör i Norden
Penclic ett företag inom ergonomiska produkter till datorer, tillkännagav I dag att man träffat avtal med Trigono om distribution av företagets
produkter i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. 

Trigono är en specialiserad distributör med över 25 års erfarenhet och vi tycker det ska bli spännande att samarbeta med dem, säger Stina
Wahlqvist, VD på Penclic. Med hjälp av Trigono får vi nu möjlighet att stärka vår närvaro ute hos olika återförsäljare och därigenom öka fokus
på våra produkter.

Penclic är ett svenskt företag som kombinerar den senaste tekniken med modern formgivning och ergonomisk design. Deras produkter gör ditt
arbete vid datorn både mer funktionellt och mer effektivt. Man satsar alltid på hållbarhet, kvalitet och omsorg. Penclics innovativa datortillbehör
ger användaren en naturlig arbetsposition. De ergonomiska fördelarna erbjuder användaren en unik upplevelse utan att offra på kvalitet eller
funktionalitet.

Joakim Jansson, Kanalansvarig på Trigono, säger att de alltid letar efter leverantörer som passar bra in i deras portfölj:

- Vi har träffat Penclic på flertalet mässor under senaste året och hela tiden känt att deras produkter passar bra in i vårt sortiment. Att Penclic
dessutom är ett innovativt och spännande företag från Sverige gjorde att det hela kändes ännu bättre. När vi söker leverantörer lägger vi stort
fokus på att hitta folk vi trivs att samarbeta med, och som har produkter som ligger nära våra andra produkter. Här känner vi att vi återigen har
lyckats riktigt bra.

Trigono kommer att distribuera alla Penclics produkter på hela den nordiska marknaden. För att veta mer om Penclic och deras ergonomiska
produkter besök www.penclic.se.

Vid frågor, kontakta:

Joakim JanssonKanalchef Retail & Etail, Trigono AB 

Tel: +46 46 276 50 44, E-mail: joakim.jansson@trigono.se

Stina Wahlqvist, CEO, Penclic AB

Tel: +46 (0) 8-544 98 992, E-mail: stina.wahlqvist@penclic.se

Trigono AB

Adress: Kolonivägen 1

226 60 Lund

Telefon: 046-276 50 00

Fax: 046-305339

E-post: sales@trigono.se

Webbplats: http://www.trigono.se

Trigono har varit en distributör i Norden sedan 1984. Trigono, som ingår i Bratt International AB, är ett holdingbolag för en grupp
av företag med fokus på publicering, utbildning och informationsteknik. www.trigono.se


