Silmar AS

PRESSEMELDING
Silmar AS inngår rammeavtale for Mart Cart produktene med Sektor
Eiendomsutvikling AS
Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som ble innført 1. januar i år har satt økt
fokus på kundeservice og tilgjengelighet for alle kundegrupper i norsk varehandel. Det har
vært en rekke artikler i media i år som beskriver problemer for bevegelseshemmede og
tilgjengelighet.
Kjøpesentre er regnet for å være den mest tilgjengelige bygningsmassen for
bevegelseshemmede, og bruk av praktiske hjelpemidler i tillegg forsterker tilgjengeligheten
for alle kunder. Dette gjør kjøpesentre enda mer konkurransedyktige i et konkurranseutsatt
marked.
Silmar AS introduserte i 2007 elektriske handlevogner og rullestoler med handlekurver, og er
eneste tilbyder av denne typen serviceprodukter i Norden. Også praktiske løsninger for de
som handler med barn finnes i produktspekteret.
Sektor EiendomsUtvikling AS er et rendyrket kjøpesenterselskap som forvalter, utvikler og
markedsfører over 20 kjøpesentre i Norge. Selskapets mål er bl. a. å skape positive
kjøpsopplevelser for sentrenes kunder.
Verdiplattformen for Sektor EiendomsUtvikling AS står sentralt og de ønsker at kunder og
samarbeidspartnere skal få glede av deres verdivalg i form av bedre kundeopplevelser,
attraktive løsninger og spennende forretningsmuligheter.
Bruk av Mart Cart hjelpemidler vil derfor være i tråd med firmaets verdiplattform.
Mart Cart produktene er nå tilgjengelig i en rekke kjøpesentre og varehus i Norge.
”Vi tror kundene handler mer hvis de handler uten stress og slipper å bli slitne. Mart Cart gir
kunder mulighet til å besøke flere butikker og utnytte de mange tilbudene. Ved å tilby Mart
Cart gjøres kjøpesentre mer tilgjengelig for alle kunder. Det kan også for mange være både
raskere og hyggeligere å handle med Mart Cart produkter” sier daglig leder Ingar Paul Taxt i
Silmar AS
Silmar AS opplyser at Mart Cart har ca 75% av verdensmarkedet for denne typen produkter,
og at de i disse dager har en sterk økning i interessen for sine produkter.
For ytterligere informasjon kontakt: Ingar Paul Taxt, mobil +47 916 27 474 eller
ingar@silmar.no
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Om Sektor EiendomsUtvikling AS
Sektor EiendomsUtvikling AS er et rendyrket kjøpesenterselskap som forvalter, utvikler og
markedsfører over 20 kjøpesentre i Norge. Selskapets mål er å skape vekst for sine
leietakere og positive kjøpsopplevelser for sentrenes kunder.
Verdiplattformen for Sektor EiendomsUtvikling står sentralt i selskapet og vi ønsker at kunder
og samarbeidspartnere skal få glede av våre verdivalg i form av bedre kundeopplevelser,
attraktive løsninger og spennende forretningsmuligheter. Omverdenen skal oppleve at vi
utvikler fungerende eiendommer i godt samspill med lokalmiljøet, og for ansatte skal vi være
en arbeidsgiver med plass til anerkjennelse, omsorg og utfordringer.
Vår senteromsetning i 2008 var 10,4 milliarder og budsjettet for 2009 er 11,0 milliarder.
Kontaktperson er Eirik Thrygg
Eirik.thrygg@sektor.no Mobil 91 39 30 98.

Om Silmar AS
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 butikker og muligheter og gjøre alles handling lettere. Også manuelle
rullestolløsninger med handlekurver og løsninger 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. Mart Cart har ca 75 % av verdensmarkedet for
denne typen produkter.
Silmar AS har fra tidligere en rammeavtale med Olav Thon og AMFI gruppen og har også
levert sine produkter til bl. a. Steen & Strøm, Vital, Smart Club, COOP, ICA, Maxbo m. fl.
For mer informasjon: Ingar Paul Taxt, ingar@silmar.no Mobil 91 62 74 74. www.silmar.no
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