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Michelin og Duells indleder samarbejde 
 
Fra 1. januar 2013 overtager Duells distributionen af alle Michelins motorcykel- 
og scooterdæk i Sverige, Norge og Danmark. Målet me d samarbejdet er at 
tilbyde øget service og forbedret disponibilitet fo r Michelins motorcykeldæk i 
fremtiden. 
 
- Duells har en stærk position på motorcykelmarkedet i Skandinavien inden for dæk, men også inden 
for andre produkter i segmentet. Gennem samarbejdet med Duells kan vi tilbyde en mere effektiv 
distribution af Michelins motorcykeldæk til vores kunder. Dette vil gavne både forhandlerne og 
forbrugerne fremover, siger Anders Svensson, nordisk markedschef for motorcykeldæk hos Michelin. 
 
Samarbejdet med Duells indebærer, at Michelin får adgang til mere end 1.200 forhandlere i Sverige, 
Norge og Danmark. Dette forhandlernetværk gør Duells til en af Skandinaviens største distributører af 
motorcykeldæk. For Michelins eksisterende forhandlere betyder det nye samarbejde, at de også får 
adgang til et bredere sortiment af motorcykeltilbehør fra en leverandør. 
 
- Vi har analyseret markedet grundigt og tror, at vi takket være denne beslutning kommer til at øge 
Michelins markedsandel for motorcykeldæk i Skandinavien. Duells er specialist inden for distribution 
og salg af denne type dæk, og vi er overbeviste om, at samarbejdet bliver en succes for begge parter, 
afslutter Anders Svensson. 
 
Duells er en svensk virksomhed med hovedsæde i Göteborg og 75 ansatte. Duells’ personale vil 
gennemgå en kommerciel og teknisk uddannelse i Michelins produkter for på bedste vis at kunne 
tilfredsstille kundernes forventninger og krav. 
 
- Samarbejdet med Michelin indebærer, at vi markedsfører og sælger et og samme dækmærke i hele 
Skandinavien. Vores strategi er at have de stærkeste internationale varemærker og at distribuere dem 
i alle de tre skandinaviske lande, og følgelig er Michelin det bedste valg, vi kan gøre, inden for mc-
dæk. Michelin har mange testvindende produkter i sit sortiment, og vi ser frem til samarbejdet, siger 
Björn Johansson, administrerende direktør for Duells. 
 
Michelins øvrige sortiment af dæk vil som tidligere blive distribueret direkte af Michelin Nordic AB. 
Finland berøres ikke af samarbejdet. 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE 
Tlf: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
Markedschef motorcykeldæk Michelin Nordic: Anders SVENSSON 
Mobil: +46 70 650 75 38, E-mail: anders.svensson@se.michelin.com 
 
Pressekontakt Duells: Niklas EHNFORS 
Mobil: +46 707 65 38 35, e-mail: niklas.ehnfors@duells.se  
 
Administrerende direktør for Duells: Björn JOHANSSON 
Mobil: +46 706 73 31 53, e-mail: bjorn.johansson@duells.se 


