Pressemelding

Ny forhandler for Mart Cart i Danmark
Silmar AS har inngått en samarbeidsavtale med Playzone Scandinavia for
distribusjon av Mart Cart kundeserviceprodukter i Danmark.
Silmar AS og Playzone Scandinavia har gjennom de siste 2 år hatt et uformelt
samarbeid for distribusjon av Mart Cart produktene i Danmark. Nå er det inngått
en formell forhandleravtale som gir Playzone eksklusiv rett til salg av alle Mart
Cart kundeserviceprodukter i Danmark.
Selv om våre Mart Cart produkter er solgt i USA i mer enn 25 år, er våre produkter
ukjent i det Europeiske marked, sier Adm Dir Ingar Paul Taxt i Silmar AS. Salg av våre
produkter krever derfor en god presentasjon til vår kunder, og også en profesjonell
partner for vedlikehold i det lokale marked. Vi har i den perioden vi har kjent Henning
Larsen og Playzone Scandinavia fått et veldig profesjonelt inntrykk av selskapet. Vi
gleder oss derfor til å formalisere og utvide vårt samarbeid.
Vi opplever dessverre at mange ikke ser det store potensialet i den voksne
kundegruppen som både har tid og økonomi til å handle, og de mangler forståelse og
empati for å tilrettelegge sine salgslokaler for bevegelseshemmede. Det er derfor viktig
med en aktiv bearbeiding av det enkelte lands marked, og derfor er en profesjonell lokal
partner av stor betydning for vår distribusjon.
Som en del av samarbeidet har også Silmar AS bistått Playzone med salg og
vedlikehold av deres lekeområdeprodukter i Norge. Dette samarbeidet vil også utvides.
Vi er to små firmaer med interessante produkter mot samme målgrupper, og ser derfor
synergier i et mer formalisert og aktivt samarbeide sier daglig leder Henning Larsen i
Playzone Scandinavia. Mart Cart produktene er vist til en rekke kjøpesenter og varehus
i Danmark allerede, og vi har fått gode tilbakemeldinger. Vi ser derfor frem til aktivt å
starte salget av disse produktene sier Larsen. Med den store referansebase som
allerede er skapt i det Norske marked er vi overbevist om at vi også hurtig får god
aksept for produktene i det Danske marked.
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Om Silmar AS

Fokus på tilgjengelighet, sikkerhet og kundeservice!
Silmar AS ble etablert i 2007. Vi importerer Mart Cart produkter fra Assembled Products
Corporation i USA, og har agenturet for Norden og Tyskland.
Silmar AS har som formål å hjelpe alle kundegrupper å få utnyttet kjøpesentrenes og store
varehus sine mange tilbud og muligheter og gjøre alles handling lettere. Også manuelle
rullestolløsninger med handlekurver og løsninger for økt sikkerhet, handlekapasitet og
hygiene for de som handler med barn finnes i produktspekteret.
Ved bruk av produktene fra Mart Cart oppnår kjøpesenteret og varehus å kunne gjøre sine
tilbud mer tilgjengelige også for kunder med bevegelseshemninger. Dette vil bli en viktigere
og viktigere del av kundeservicen i fremtiden.
Silmar AS har rammeavtaler med Olav Thon og AMFI gruppen, Sektor Eiendomsutvikling og
har også levert sine produkter til bl. a. Steen & Strøm, Vital, Smart Club, COOP, ICA, Maxbo,
Plantasjen m. fl.
For mer informasjon: Ingar Paul Taxt, ingar@silmar.no Mobil 91 62 74 74. www.silmar.no

Mart Cart elektrisk handlevogn
– Enklere å handle på egenhånd
for bevegelseshemmede

Care Chair handlerullestol –
gir handlekapasitet for
rullestolbrukere

Shopper’s Aid – hygienisk og sikker
løsning for de som handler med barn
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Scandinavia

Om Playzone Scandinavia
Playzone Scandinavia arbeider med hele Skandinavien som hjemmemarked og har
siden etableringen i 2005 innredet lekerom, lekehjørner og lekeland for kunder i
Danmark, Norge og Sverige.
Idégrunnlaget er:
”Å gjøre barn glade ved hjelp av innovative produkter".
Programmet, som produseres av førende internasjonale virksomheter innenfor leketøy,
består av produkter av høy materialkvalitet og stor lekeverdi og er serdeles velegnet til
retailkjeder, kjøpesentre og varehus.
Siden 2007 har vi løst oppgaver for kunder over hele Skandinavia. På referanselisten i Norge
over brukere av våre produkter står blant andre Ikea, McDonalds, Lille Persille, Steen &
Strøm samt en rekke andre kjøpesentre og varehus.
Kontakt:

Henning Larsen, Mandøvænget 10, Drejens DK-6000 Kolding Tel. +45 5120 7020
E-post: playzone@mail.tele.dk www.playzone-scandinavia.dk
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