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Düsseldorf, Tyskland, 22. september 2020 – Det er med glæde, at  KIOXIA Europe GmbH 
(tidligere Toshiba Memory Europe) kan meddele, at Elkjøp, den største forhandler af 
forbrugerelektronik i Norden, er blevet KIOXIAs nye, officielle detailpartner i Norden. Elkjøp 
leverer KIOXIAs portefølje af forbrugerprodukter i de nordiske lande.  

Med deres omfattende portefølje af microSD, SD, USB-hukommelser og SSD tilbyder 
KIOXIA forbrugerprodukter, der er specifikt designede til at gøre slutbrugere i stand til at 
lagre deres digitale liv, når de vil, og hvor de vil.  

Elkjøp bliver en vigtig detailforhandler for KIOXIA, fordi de opererer i Norge, Sverige, 
Danmark, Finland, Island, Grønland og på Færøerne med mere end 400 butikker samt deres 
onlinebutikker.  

 "Elkjøp var en vigtig partner for os i Norden under Toshiba Memory, og vi er stolte af at 
fortsætte dette partnerskab med vores nye, uafhængige virksomhed KIOXIA", siger Jamie 
Stitt, KIOXIA General Manager B2C Sales & Marketing. "Elkjøps brede tilstedeværelse på 
alle kanaler vil været et vigtigt fundament for KIOXIA-brandet til at vokse yderligere i hele 
Norden og nå ud til kunder med behov for lagerplads til computere i hjemmet, gaming, 
fotografier med mere" 

Elkjøp ser KIOXIA som et vigtigt brand med stort fokus på innovation og mere fleksibelt end 
nogensinde før til at levere spændende, ny flashteknologi, tilbyde kunderne større 
valgmuligheder med et komplet produktsortiment og gøre det muligt for at nyde godt af 
KIOXIAs hukommelsesløsninger hvor som helst. 

"Vi er glade for at indgå en aftale med KIOXIA som en vigtig partner inden for microSD, SD, 
USB-lagring og SSD. Sammen vil vi fortsætte med at opbygge produktgrupperne på det 
nordiske marked", siger Thomas Hegerlund, Category Director i Elkjøp Nordic AS. 



 
Med sine nye forbrugerprodukter lægger KIOXIA stor vægt på at bevare den samme 
standard for fremragende kvalitet, ydeevne og pålidelighed, som forbrugerne forventede af 
produkterne i det tidligere Toshiba Memory-sortiment. KIOXIA forpligter sig til at bevare høje 
standarder og deres engagement i udvikling og fremstilling af innovative løsninger til 
flashlagring, som er førende i deres klasse og imødekommer kundernes stadigt skiftende 
krav. 

KIOXIAs forbrugerprodukter fås nu i Elkjøps onlinebutik: Elgiganten 
 

Om KIOXIA 

KIOXIA Europe GmbH (tidligere Toshiba Memory Europe GmbH) er det europæiske 
datterselskab af KIOXIA Corporation, en førende, global leverandør af flashhukommelser og 
SSD-enheder (Solid State Drives). Fra opfindelsen af flashhukommelsen til nutidens 
banebrydende BiCS FLASH 3D-teknologi leverer KIOXIA fortsat nyskabende 
hukommelsesløsninger og -tjenester, som beriger menneskers tilværelse og udvider 
samfundets horisonter.  

 

Virksomhedens innovative 3D-flashhukommelsesteknologi, BiCS FLASH, sætter nye 
standarder for fremtidens lagring i applikationer med høj densitet, herunder avancerede 
smartphones, PC'er, SSD'er, køretøjer og datacentre. 

Besøg KIOXIAs websted 

 

Om Elkjøp 

Elkjøp er med et salg af varer og tjenester for 38,3 mia. NOK i regnskabsåret 2018/19 en af 
Nordens største handelsvirksomheder inden for forbrugerelektronik og elektriske 
husholdningsapparater. Overskuddet af driften var 1.228 mio. NOK. Koncernen har etableret 
detailoperationer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og på Færøerne, der 
primært er forankrede i supermarkedskonceptet. Alle de mere end 400 butikker i norden 
modtager hovedsageligt deres forsyninger gennem egne distributionskanaler med et 
centrallager i Jönköping på 107.000 kvadratmeter. Elkjøp-koncernen har ca. 11.000 
medarbejdere og ejes af British Dixons Carphone – en af Europas største detailforhandlere 
af forbrugerelektronik. 
 
Besøg Elkjøps websted 
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