
Gense ny kund hos EK PR & Kommunikation

 

EK PR & Kommunikation hälsar Gense välkomna som ny kund. Från och med den 1a november inleder de ett PR samarbete med ambitionen
att lyfta Genses varumärke ytterligare.

– Vi är mycket stolta och glada över att Gense har valt vår PR-byrå som samarbetspartner. Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med
Gense och skapa magi tillsammans, säger Madeleine Ek Brentmar, VD på EK PR & Kommunikation.

Namnet Gense kommer från förkortningen av Gustav Eriksson Ny Silverfabrik Eskilstuna. Hantverkaren Gustav Eriksson grundade företaget
1856 i Eskilstuna där verksamheten fortfarande håller till. Till en början specialiserade sig Gense på kakelugnsdörrar, det var först när sonen
Axel Eriksson tog över företaget 1885 som man beslutade att utöka sortimentet till matbestick och serviser i nysilver.

– Vi har länge följt EKPRs aktiviteter och sett hur framgångsrikt de vårdar och utvecklar sina kunders varumärken. Vi ser fram emot ett nära
och spännande samarbete, säger Monica Törnqvist, Genses marknads- och produktionschef.

Sedan tidigt 1900-tal har Gense knutit till sig formgivare som med stor passion arbetat nära hantverkarna, ett historiskt särdrag för den
berömda svenska konstindustrin, där artisteri, hantverksskicklighet och tekniska landvinningar går hand i hand. Med respekt för tradition och
hantverkets komplexitet har de bidragit till den högklassiga skandinaviska design som är Genses signum. Sedan Gense grundades för drygt
150 år sedan har många bestick vandrat ut i världen och blivit älskade i generationer.

De Kungliga hovleverantörerna utnämns av H. M. Konungen och H. M. Drottningen. Gense erhöll sin titel 1982 av Sveriges kung. Att vara
kung Carl XVI Gustafs hovleverantör innebär att man som företag representerar det absolut bästa i landet inom sin bransch.
Hovleverantörstiteln är ett hedersamt bevis för att Genses produkter håller högsta kvalitet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:      

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:    info@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på:         www.ekprbildbank.com 


