ELKJØP BLIR KIOXIAs DETALJHANDELSPARTNER
I NORDEN

Düsseldorf, Tyskland, 22. september 2020 – KIOXIA Europe GmbH (tidligere Toshiba
Memory Europe) er glade for å kunngjøre at Elkjøp, den største forhandleren
av forbrukerelektronikk i de nordiske landene, er blitt KIOXIAs nye offisielle
detaljhandelspartner i Norden. Elkjøp tilbyr KIOXIAs portefølje av forbrukerprodukter i de
nordiske landene.
Med sin omfattende portefølje av microSD, SD, USB-minne og SSD tilbyr KIOXIA
forbrukerprodukter som er spesiallaget slik at sluttbrukerne selv kan bestemme når og hvor
de vil lagre sine digitale prosjekter.
Elkjøp, som er etablert med nettbutikker og flere enn 400 fysiske butikker i Norge, Sverige,
Danmark, Finland, Island, Grønland og på Færøyene, blir en viktig forhandler for KIOXIA.
«Da vi het Toshiba Memory var Elkjøp en nøkkelpartner for oss i de nordiske landene. Vi er
derfor stolte over at vi kan fortsette dette partnerskapet i vårt nye uavhengige selskap,
KIOXIA», sier Jamie Stitt, KIOXIAs General Manager B2C Sales & Marketing. «Elkjøps
tilstedeværelse i mange kanaler blir viktig for at KIOXIA-merket kan fortsette å vokse i de
nordiske landene og nå ut til kunder med lagringsbehov i forbindelse med hjemmedata,
gaming, fotografering m.m.».
Elkjøp anser KIOXIA for å være et viktig varemerke med høy fokus på innovasjon og mer
agil enn noen gang til å levere ny, spennende flashteknologi. Kundene får flere
valgmuligheter i et komplett produktspekter og kan dra nytte av KIOXIAs minneløsninger.
«Vi ser frem til å få med oss KIOXIA som en viktig partner for microSD, SD, USB-minne og
SSD. Sammen skal vi fortsette å bygge opp produktgruppene i det nordiske markedet», sier
Thomas Hegerlund, Category Director hos Elkjøp Nordic AS.

Med sine nye forbrukerprodukter legger KIOXIA stor vekt på å opprettholde samme
fremragende standard for kvalitet, ytelse og pålitelighet som kundene forventer fra den
produktlinjen som tidligere het Toshiba Memory. KIOXIA forplikter seg til å opprettholde høy
standard og være engasjert i å utvikle og produsere innovative flashminneløsninger som er
ledende i sin klasse, og som imøtekommer kundenes stadig skiftende krav.
KIOXIAs forbrukerprodukter er nå tilgjengelig i Elkjøps nettbutikk: Elkjøp
Om KIOXIA
KIOXIA Europe GmbH (tidligere Toshiba Memory Europe GmbH) er datterselskapet til
KIOXIA Corporation med base i Europa, en verdensledende leverandør av flashminne og
SSD-disker. Siden flashminnet ble oppfunnet og frem til dagens gjennombrudd av BiCS
FLASH 3D-teknologi fortsetter KIOXIA å være en banebryter for minneløsninger og tjenester
som er nyttige for folk, og som gir samfunnet nye horisonter. Selskapets innovative 3D
flashminneteknologi BiCS FLASH 3D definerer fremtiden for lagring i kompakte
applikasjoner, samt avanserte smarttelefoner, PCer, SSDer, bil- og datasentre.
Besøk KIOXIAs nettside

Om Elkjøp
Elkjøp er et av de største handelsselskapene for forbrukerelektronikk og elektriske
husholdningsapparater i de nordiske landene. I forretningsåret 2018/19 solgte Elkjøp varer
og tjenester for NOK 38,3 milliarder. Driftsresultatet var NOK 1228 millioner. Gruppen har
etablert detaljhandelsdrift i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og på
Færøyene med hovedvekt på supermarkedkonseptet. Det er flere enn 400 butikker i de
nordiske landene. Alle får sine forsyninger hovedsakelig fra egne distribusjonsoperasjoner
med et sentralt, 107 000 kvadratmeter stort lager i Jönköping. Rundt 11 000 personer er
ansatt i Elkjøp Group som eies av British Dixons Carphone, en av Europas største
forhandlere av forbrukerelektronikk.
Besøk Elkjøps nettside
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