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Kjell & Company fortsetter ekspansjonen i Norge 
– åpner butikk i Trondheim

Kjell & Company, som inngår i Kjell Group, åpner sin første butikk i Trondheim, Norges fjerde 
største by. Butikken tilbyr et bredt produktutvalg innen elektronikktilbehør og rådgivning i 
butikk og online. Åpningen i Trondheim innebærer at Kjell & Company nå har 25 butikker i 
Norge, etter at også en butikk i Fredrikstad ble åpnet i begynnelsen av oktober. I tillegg blir det 
åpnet en butikk i City Syd, sør for Trondheims bysentrum, i løpet av det første kvartalet i 2022.

"Norge er et veldig viktig marked for Kjell & Company, og ambisjonen vår er å være en 
riksdekkende butikkjede i Norge, der etterspørselen etter produktene og tjenestene våre er stor. 
Butikken i Trondheim er sentral for oss og innebærer at vi tar ytterligere et stort skritt i denne 
retningen, kommenterer David Palm, Chief Retail Officer, Kjell & Company.

Servicen og utvalget i Kjell & Companys butikker med www.kjell.com suppleres med matchende 
tjenester, som klikk-og-hent, levering samme dag og digital live-shopping. Ved å gjøre 
kundetilbudet stadig mer sømløst – fra service og bestilling online til det fysiske møtet, levering og 
hjemmeinstallasjon – tar vi hånd om kundenes teknologibehov på best mulig måte.

"Det er veldig spennende at vi endelig åpner vår første butikk i Trondheim. Vi har vært til stede i 
Norge siden 2015 og har lenge sett at det er etterspørsel etter tjenestene våre her, men først nå 
har vi funnet den riktige lokasjonen også i Trondheim. Sammen gjør vi teknologi tilgjengelig for 
alle!”, kommenterer Caroline Hellsten, landssjef Norge hos Kjell & Company.

Kjell & Company inngår i Kjell Group, som er notert på Nasdaq First North Growth Market i 
Stockholm. Selskapet drives online i Sverige, Norge og Danmark og via 132 service points, hvorav 
107 i Sverige og 25 i Norge.

Gjennom Kjell & Companys kundeklubb, med over 2,4 millioner medlemmer og heleide danske 
AV-Cables har selskapet en unik forståelse for menneskers teknologibehov, og konsernets ca. 1 
200 ansatte jobber hver dag for å forbedre menneskers liv gjennom teknologi.

Andreas Rylander, adm.dir. og konsernsjef, +46 (0)73 5181 001, andreas.rylander@kjell.com 
Caroline Hellsten, landssjef Norge, +47 406 75 482, caroline.hellsten@kjell.com

FNCA Sweden AB er selskapets sertifiserte rådgiver. FNCA kan nås på info@fnca.se og +46 8 528 
00 399.
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