PRESSEMELDING
Skeidar blir landets fremste spesialist på madrasser
Skeidar har inngått avtale med Ekornes om å forhandle Ekornes Svane madrasser. Dette gjør at
Skeidar blir den eneste kjedeaktøren i Norge som forhandler begge de sterkeste norske
kvalitetsmerkene innen madrasser; Ekornes Svane og Jensen.
- Vi er både stolte og glade i dag for at Ekornes Svane madrasser nå kommer inn i Skeidars sortiment.
Vi har jobbet med kategoriutvikling over tid og spesielt soverom og madrasskategorien har vært
gjenstand for nøye vurdering. Dette er en strategisk viktig del av vårt sortiment som står for en
betydelig del av vår omsetning. Når vi nå som eneste aktør i Norge vil forhandle madrasser fra både
Jensen og Ekornes Svane så faller brikkene på plass i denne kategorien, sier konsernsjef Erik Moe.
- Vi vil sammen med Ekornes satse spesielt på å utvikle serien av IntelliGel madrasser. Dette
konseptet bygger på avansert teknologi og materialløsninger som gir unik ergonomisk liggekomfort,
forteller innkjøpssjef Bodil Myhrvold.
- I tillegg til de to kjente merkevarene vil sortimentet bli komplettert med enklere og rimeligere
madrasser. På denne måten dekker vi hele markedet for madrasser – fra den som ønsker en helt
enkel gjestemadrass til den som ønsker å ligge i den mest eksklusive og innovative madrassen fra
Ekornes eller Jensen, konkluderer Moe.
Nytt av året for Skeidars madrassortiment er også Jensen Eden, toppmodellen i Jensens sortiment.
Denne er for øvrig nominert til Hedersprisen for God Design som kåres under Designdagen i regi av
Norsk Designråd i kveld. Skeidar er alene i Norge om å forhandle Jensen Eden.
- Vi tar med dette steget til å bli Norges fremste kjedespesialist på madrasser. Dette er et klart mål vi
har satt oss med denne satsningen. I tillegg til et komplett sortiment skal nå Skeidars ansatte trenes
til å besitte den beste kompetansen i landet innenfor området, avslutter Moe.
Ekornes Svane madrasser blir å finne i alle Skeidars 42 varehus fra mai 2009.
Informasjon om Skeidar AS:
• Norges største privateide selskap innen møbler og interiør
• Landsdekkende kjede bestående av 42 varehus og i overkant av 140.000 m2 salgsareal
• Over 800 ansatte
For ytterligere informasjon, ta kontakt med konsernsjef i Skeidar:
Erik Moe
Tlf:
91661470
E-post: erik.moe@skeidar.no
For informasjon om Ekornes se www.ekornes.no
For Informasjon om Jensen se www.jensen.no og www.jenseneden.no

