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Kjell & Company lanserar ännu ett eget 
varumärke - Nomadelic

Kjell & Company, som ingår i Kjell Group, har lanserat det egna varumärket Nomadelic. Initialt 
säljs bland annat egenutvecklade hörlurar, powerbanks och högtalare och vartefter kommer 
varumärket breddas till nya kategorier.

Lanseringen av Nomadelic utgör en central del i Kjell & Companys satsning på egna varumärken. 
Kjell & Companys inköpsorganisation i Asien, med drygt 25 anställda, kvalitets- och säkerhetstestar 
alla produkter innan de säljs online eller i någon av Kjell & Companys 130 butiker i Sverige, Norge 
och Danmark.

“Ett kurerat sortiment med av oss utvalda kvalitetsprodukter, varav många under egna 
varumärken, är en av Kjell & Companys viktigaste strategiska hörnpelare för att vägleda våra 
kunder till det bästa köpet. Ökningen av egna varumärken och en stark digital position online, 
kombinerat med övriga tjänster, såsom personlig rådgivning, vårt eget nät av servicepoints och 
snabba e-handelsleveranser utgör fundamenten i Kjell & Companys strategi och ligger bakom vår 
tillväxt,” säger Andreas Rylander vd och koncernchef för Kjell & Company

Tillväxten i egna varumärken har främst drivits av kraftig tillväxt inom Kjell & Companys ledande 
varumärken Linocell, CleverIO och Plexgear. 

Kjell & Company ingår i Kjell Group som erbjuder ett av marknadens mest kompletta 
produktutbud inom hemelektroniktillbehör, inklusive rådgivning och installation. Verksamheten 
bedrivs online i Sverige, Norge och Danmark och via 130 service points, varav 107 i Sverige och 23 i 
Norge. 

Genom Kjell & Companys kundklubb, med över 2,4 miljoner medlemmar och helägda 
danska dotterbolaget AV-Cables.dk har bolaget en unik förståelse för människors teknikbehov, 
och koncernens cirka 1 200 anställda arbetar varje dag för att förbättra människors liv genom 
teknik. 

Kontakter Kjell Group

Andreas Rylander, vd, +46 (0)73 5181 001, andreas.rylander@kjell.com 
Joel Rönneman, Chief Commercial Officer, +46 (0)70 2435 830, joel.ronneman@kjell.com

Certified adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.



Pressmeddelande
20 oktober 2021 08:00:00 CEST

  Kjell Group AB (publ) Tärnögatan 6 211 24 Malmö

Bifogade filer

Kjell & Company lanserar ännu ett eget varumärke - Nomadelic

https://storage.mfn.se/68a64527-d26b-4e53-83be-5262a452f6fa/kjell-and-company-lanserar-annu-ett-eget-varumarke-nomadelic.pdf

