Mats Jermstad skal lede den nye prefab-satsningen i ESSVE Norge
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ESSVE satser på prefab
– Vi har som mål å levere løsninger som markedet i stadig økende grad
etterspør, sier Mats Jermstad, som skal lede den nye prefab-satsningen til
ESSVE i Norge.
- Vi merker nå en etterspørsel fra hele byggevareindustrien etter vårt
sortiment. Dette er en attraktiv kundegruppe og for å tilfredsstille de
kvalitative betingelsene de stiller til sine leverandører har jeg takket ja til å
lede denne spennende satsningen i ESSVE, sier Jermstad i en pressemelding.

Han er utdannet tømrer, men har de siste 12 årene jobbet som selger i
byggevarehandelen – de siste seks årene i ESSVE.

Ifølge Jermstad leverer ESSVE allerede i dag noen produkter til aktører i
prefab-markedet, men nå styrkes og utvides arbeidet.

– Vi skal først og fremst satse på produktområder hvor vi allerede har kanaler
og hvor våre forhandlere i dag ikke er tilstede. Alle aktører som bruker
produkter tilsvarende vårt sortiment er av interesse. Vi er overbevist om at
med ESSVE på laget så vil byggevareindustrien få gjort jobben enklere,
sikrere og mer lønnsomt. Lykkes vi med dette så blir det også et viktig bidrag
til en fortsatt sterk vekst for ESSVE i Norge.

ESSVE er markedsleder på innfestningsløsninger innen bygg- og
verkstedsindustrien i Norden. Vi har over 40 års erfaring og kan tilby kunden
trygge og sikre løsninger. Vi har produkter innen innfestninger, skruer, spikring,
lim, fug og branntetting.
ESSVE utvikler og markedsfører et bredt sortiment av produkter og løsninger
innen festemidler. Siden 1970 har ESSVE hjulpet profesjonelle håndverkere med å
bli mer effektive.
I tett samarbeid med forhandlere, profesjonelle håndverkere og industrikunder har
ESSVE utviklet innovative løsninger som gjør arbeidet lettere og gir holdbare
resultater.
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