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Butterick’s Leco inleder nordiskt
samarbete med Papirkompaniet
Butterick’s Leco stärker sin ställning i Norge och Danmark genom ett nytt
nordiskt samarbete med en av Norges ledande leverantörer av färdiga ställ,
Papirkompaniet. Målet är att stärka urvalet, öka tillgängligheten och
förbättra utbudet mot kund.
Papirkompaniet är en etablerad leverantör av färdiga ställ av kort, stickers,
presentartiklar och mjuka djur. Tillsammans med Butterick’s Leco har de nu
tagit fram ett ställ med festspecialistens populära skämtartiklar.
Papirkompaniet kommer att erbjuda skämt- och hårsprayställ till sina kunder
i Norge och i Danmark. I Danmark sker distributionen via Papirkompaniets

dotterbolag, Trendenz ApS. Syftet med samarbetet är att stärka närvaron av
Butterick’s skämt och färgglada hårspray hos norska och
danska återförsäljare.
•

Papirkompaniet är helt rätt samarbetspartner för oss.
Papirkompaniet har en stark närvaro i hela Norge och i
Danmark, genom samarbetet får vi en ökad tillgänglighet och
nya möjligheter att möta kundernas förväntningar framöver,
säger Stina Petrini, marknad- och affärsutvecklingschef på
Butterick’s Leco.

Samarbetet innebär även att Butterick´s skämtartiklar och hårspray kommer
att skickas ut ifrån ett lager i Norge vilket möjliggör både flexiblare och
snabbare leveranser.
•

Butterick’s skämtartiklar och hårspray passar naturligt in i vårt
sortiment och hjälper till att stärka och komplettera detta.
Butterick’s Leco har varit aktiva på den norska marknaden i
många år. Vi hoppas kunna stärka denna närvaro och har stor
tilltro på att detta samarbete kommer att kunna generera
positiva synergier för båda företagen, säger Tor Olav Jacobsen,
vd Papirkompaniet.

Bild:
Tor Olav Jacobsen, vd Papirkompaniet, Therese Carlsson, vd Butterick's Leco,
Stina Petrini, marknad- och affärsutvecklingschef Butterick’s Leco.

Butterick's Leco AB är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Det
startade i november 1903 på Drottninggatan i Stockholm och ungefär tio år
senare öppnades en enhet i Göteborg av Wilhelm Aagesen. Sedan dess har
företaget stannat inom familjen Aagesen/Olanders ägo i över 100 år och
expanderat sakta men säkert. 1989 köpte Butterick's upp grossistföretaget
Leco i Simlångsdalen och 2008 slogs de båda företagen samman till
Butterick's Leco AB.

Idag har Butterick’s butiker i Stockholm, Täby, Göteborg, Malmö, Lund,
Halmstad, Jönköping och Helsingborg. Butterick's finns även som shop-inshop i Barkarby, Kungens Kurva, Uppsala och Tidaholm samt naturligtvis
också webbutiken www.buttericks.se Vi agerar även som grossist åt
återförsäljare runt om i Skandinavien via www.leco.se
Butterick’s Leco är medlemmar i EBPC (European Balloon & Party Council) för
att främja branschens gemensamma intressen när det gäller EU-regler och
branschspecifika frågor. Butterick's vill bidra till en säker hantering av
ballonger och festprodukter. I första hand vill Butterick's öka kunskapen
om ansvarsfullt användande av ballonger.
Släpp aldrig ballonger - Butterick's värnar om vår miljö och ballonger kan
uppskattas utan att släppa dem.
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