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Rejlers Embriq 
förlänger avtal 
med Gresvig 
Rejlers Embriq har varit leverantör av IT-tjänster till Gresvig sedan år 2003 och har nu 
ingått ett nytt 3-årsavtal. Avtalet omfattar leverans och drift av IT-tjänster inklusive 
plattform, nätverk och support/kundcenter (SPOC). 
 

Leverantör sedan 2003 
- Gresvig är en viktig kund for oss och en viktig anledning till att vi i dag har en betydande 
satsning inom detaljhandelssektorn, säger René Eriksen, Vice President Operations i Rejlers 
Embriq. Vi känner varandra väl efter att ha arbetat tillsammans sedan 2003 och det är mycket 
glädjande att vi nu är överens om att fortsätta samarbetet. Vi ser fram emot att kunna ge Gresvig 
de verktyg de behöver på en tuff marknad, säger René Eriksen. 
 
IT ger konkurrenskraft 
- Gresvig är en marknadsledande aktör inom sport och fritid i Norge genom varumärkena G-
Sport, G-MAX och Intersport, och vi gör satsningar för att öka vår konkurrenskraft, säger Pål H. 
Rasmussen, vd i Gresvig. Vi tror att bra shoppingupplevelser i butik och på internet är en viktig 
del av detta och här spelar IT en viktig roll. Efter en utvärdering och närmare förhandlingar har 
vi kommit fram till att det bästa för oss är att fortsätta med Rejlers Embriq som leverantör, säger 
Rasmussen.   
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Satsar på detaljhandeln  
- Detaljhandeln är definitivt ett av de områden som vi satsar på säger Thomas Pettersen, vd för 
Rejlers Embriq. Vi är leverantör av kritiska IT-tjänster till detaljhandeln med totalt ca 1800 
butiker i Norden, fördelade på elektronik, sport, textil och optik. Vår ambition är att skaffa oss 
en marknadsledande ställning som systemintegratör inom branschen. Vi ser fram emot att aktivt 
arbeta tillsammans med Gresvig, med särskilt fokus på hur IT utgör en del av produktionen av 
dynamiska och sömlösa relevanta kundupplevelser, kostnadseffektivt och med låg risk, säger 
Thomas Pettersen. 

Om avtalet 
Avtalet omfattar leverans och drift av IT-tjänster inklusive plattform, nätverk och 
support/kundcenter (SPOC). Avtalet ger Gresvig full flexibilitet och skalbarhet för alla tjänster 
och kapaciteter, och vi har gemensamma ambitioner om att kunna åstadkomma besparingar 
under avtalsperioden.  
 
Om Gresvig  
Gresvig äger, utvecklar och driver kedjekoncepten G-SPORT, G-MAX och INTERSPORT i 
Norge. Kedjekoncepten omfattar 225 butiker med en sammanlagd butiksomsättning på över 
NOK 5 miljarder. Gresvig är ett spännande detaljhandelsföretag med både helägda och 
franchisebutiker. Företagskedjans centrala administration är belägen i området Helsfyr i Oslo 
och centrallager finns i Askim. 

Om Rejlers Embriq 
Rejlers Embriq ingår i Rejler-koncernen och är ett företag med 160 anställda och en 
årsomsättning på närmare 400 MNOK. Rejlers Embriq bidrar till verksamhetens lönsamhet 
genom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarta val och strategisk användning av IT. Vi 
utformar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar och har betydande nordiskt fokus och förankring 
genom vår närvaro i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm och Motala.  

 
För ytterligare information kontakta: 
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 
Thomas Pettersen, vd Rejlers Embriq och Rejlers Norge, tel. +47 950 22 323 e-post: 
thomas.pettersen@rejlers.no  

mailto:info@rejlers.se
http://www.rejlers.com/se
mailto:peter.rejler@rejlers.se
mailto:thomas.pettersen@rejlers.no

