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Nye spændende ting på SWAROVSKI
OPTIK i foråret 2021
Hej
Der sker meget hos SWAROVSKI OPTIK, og vi er derfor glade for at kunne
dele nogle af de nyheder, som allerede er sket og kommer til at ske i 2021.
Ny hjemmeside
Efter en længere proces med at genopbygge vores hjemmeside kan vi nu
endelig præsentere en bedre side til endnu mere inspiration: Du er
velkommen til at besøge hjemmesiden: www.swarovskioptik.com
Nye pressekontakter
SWAROVSKI OPTIK-teamet har valgt at indlede et samarbejde med bureauet
Post, som vil være vores nye pressekontakter. Post har mange års erfaring
med PR-arbejde. Det bliver muligt via dem at låne nye og eksisterende
kikkerter og monokikkerter. Hvis I allerede har en kontaktperson hos
SWAROVSKI OPTIK, kan I dog fortsat kontakte den person. Post vil have størst
fokus på Outdoor-markedet og kikkerter for at få flere mennesker til at
komme mere ud i naturen. Du kan kontakte dem pr. mail eller telefon:
viktoria.lowkrantz@poststhlm.se, +46 709 29 59 14 eller
patrik.sundberg@poststhlm.se, +46 700 13 71 10.
De ser frem til at mødes med jer alle enten digitalt eller fysisk, når det bliver
muligt.
Nordisk organisation på plads

Fredrik Jonsson overtog rollen som administrerende direktør for SWAROVSKI
OPTIK i Norden for omkring et år siden. Du kan kontakte Fredrik på +46 735
10 60 22 eller fredrik.jonsson@swarovskioptik.com. Som tidligere er Area
Sales Manager Morten Hogh også på plads i organisationen med ansvar for
det danske marked. Du kan kontakte Morten på +45 20 41 17 90 eller
morten.hogh@swarovskioptik.com. Morten får desuden support fra den
nordiske salgschef Martin Kjeldsen, som arbejder fra Danmark, samt Inside
Sales Representative Masoumeh Rozmehe, som arbejder fra det nordiske
hovedkontor i Stockholm. Du kan kontakte Martin på +45 21 12 20 05 eller
martin.kjeldsen@swarovskioptik.com.
Vi ser frem til at møde jer alle sammen på kommende messer og til events,
når pandemien har lagt sig, og vi forhåbentlig kan vende tilbage til en mere
normal hverdag.
Nyheder 2021
I januar udsendte vi årets første produktlanceringer i form af EL Range TA og
en opdateret CL Pocket. Plus et nyt digitalt kikkertsigte i form af dS Gen. II. I
april lancerede vi den seneste tilføjelse i NL Pure-sortimentet NL Pure 32.
Du kan læse om alle nyheder her og på swarovskioptik.com
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SWAROVSKI OPTIK

SWAROVSKI OPTIK, med hovedsæde i Absam, Tyrol, er en del af Swarovskikoncernen. Den østrigske virksomhed, der blev stiftet i 1949, specialiserer sig
i udvikling og fremstilling af optiske instrumenter med lang rækkevidde, der
yder den største præcision på markedssegmentet for førsteklasses produkter.
Kikkerterne, teleskoperne, riffelsigterne og de optroniske apparater er
krævende brugeres foretrukne valg. Virksomhedens succes er baseret på den
innovative styrke, produkternes kvalitet og iboende værdi samt deres
funktionelle og æstetiske design. Påskønnelse af naturen er en væsentlig del
af virksomhedens filosofi og afspejles smukt i dens miljøvenlige produktion
og langsigtede engagement i udvalgte naturbevaringsprojekter.
Omsætningen var på 163,5 millioner euro i 2020 (2019: 158,7 millioner euro),
og eksportandelen var 91 %. Virksomheden har omkring 1.000 ansatte.
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