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Ny Evoline distributør i Danmark

Efter at have markedsført EVOline produkterne i mere end 25 år, kommer der nu et nyt hold
entusiastiske cable-management praktikere til at servicere det danske marked.
Jeg har truffet aftale med OnlineCo ApS, Tietgensvej 16, 8600 Silkeborg om overtagelse af mine
kunder indenfor nærmere afgrænsede brancheområder, herunder i særdeleshed kontor-og IT
relaterede kundesegmenter.
Kontinuiteten på leverandør- og distributionssiden er opdateret og fremtidssikret med den
distributisaftale som OnlineCo på min anbefaling har etableret med Evoline-producenten, Schulte
Elektrotechnik GmbH, Lüdenscheid, Tyskland.
Ændringen finder sted pr. 01.01.2015, og jeg vil være disponibel i en overgangsperiode for support til
OnlineCo.
Indeværende ordrer som er bekræftet af Hartmann Industri Teknik ApS/Evoline DK, vil blive effektueret
som bekræftet.
For mig har det været en lang og spændende rejse med stærke udfordringer og i særdeleshed med
mange gode personlige kontakter som jeg fremover vil erindre med glæde.
Tag godt imod de nye Evoline partnere: Stine og Niels Aaboe, de vil med stort engagement forstærke
og udbygge Evoline-profilen til opnåelse af kreative løsninger af cable-management opgaver.
I OnlineCo er vi rigtig glade for at det er lykkedes at videreføre aktiviteterne i EvolineDK og dermed
blive den nye distributør for Evoline/Schulte i Tyskland. Vi har mange års erfaring fra producent- og
forhandlerleddet i kontorbranchen, og har igennem en årrække fået et dybere kendskab samt respekt
for både Finn Hartmann og Evoline produkterne, og ønsker at vedligeholde og udbygge produktprogrammet med bl.a. design, komplette løsninger samt intelligens i produkterne.
Vi glæder os til at fortsætte og udbygge samarbejdet med kunderne i EvolineDK. I er velkommen til at
kontakte os pr. tlf eller besøge vores web: www.onlineco.dk
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