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Düsseldorf, Saksa, 22. syyskuu 2020 – KIOXIA Europe GmbH (aiemmalta nimeltään 
Toshiba Memory Europe) ilmoittaa ylpeänä, että KIOXIA saa uuden virallisen pohjoismaisen 
jälleenmyyntikumppanin Elkjøpistä, Pohjoismaiden suurimmasta kulutuselektroniikan 
jälleenmyyjästä. Elkjøp tarjoaa KIOXIA-yhtiön kulutustuotevalikoimaa Pohjoismaiden 
alueella.  

KIOXIA omaa kattavan microSD-, SD-, USB-muisti- ja SSD-valikoiman ja se tarjoaa 
kulutustuotteita, jotka on suunniteltu erityisesti mahdollistamaan loppukäyttäjille digitaalisen 
elämäntapansa tallentamisen ajasta ja paikasta riippumatta.  

KIOXIA haluaa Elkjøpistä tärkeän jälleenmyyjän, joka toimii Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, 
Suomessa, Islannissa, Grönlannissa ja Färsaarilla yli 400 kaupan sekä näiden 
verkkokauppojen kautta.  

 “Elkjøp oli keskeinen kumppanimme Pohjoismaissa Toshiba Memoryn aikana, ja tätä 
kumppanuutta jatkaa uusi itsenäinen yhtiö, KIOXIA”, sanoi Jamie Stitt, B2C-myynnin ja 
markkinoinnin toimitusjohtaja, KIOXIA. ”Elkjøpin laaja, kaikki kanavat kattava läsnäolo 
tarjoaa olennaisen perustan KIOXIA-brändille kasvaa edelleen Pohjoismaissa ja tavoittaa 
kuluttajat, joilla on tallennustilatarpeita muun muassa kotitietokoneiden, pelaamisen ja 
valokuvauksen saralla.” 

Elkjøp näkee KIOXIA-yhtiön tärkeänä innovaatioihin keskittyneenä brändinä, joka on 
entistäkin ketterämpi toimittamaan kiinnostavaa uutta flash-teknologiaa, tarjoamaan 
kuluttajille valinnanvaraa kattavalla tuotekirjolla ja mahdollistamaan loppukäyttäjille KIOXIA-
yhtiön muistiratkaisujen hyödyntämisen kaikkialla. 



 

 

”Olemme innoissamme, että saamme KIOXIA-yhtiön mukaan tärkeäksi kumppaniksi 
microSD-, SD-, USB-muisti- ja SSD-teknologian saralla. Jatkamme yhdessä tuoteryhmien 
rakentamista Pohjoismaiden markkinoilla”, sanoi Thomas Hegerlund, Elkjøp Nordic AS:n 
tuoteryhmäpäällikkö. 

KIOXIA korostaa uusilla kulutustuotteillaan samojen erinomaisten laatu-, suorituskyky- ja 
luotettavuusstandardien säilyttämistä, joita kuluttajat ovat oppineet odottamaan aiemmin 
tunnetulta Toshiba Memory -tuotevalikoimalta. KIOXIA sitoutuu korkeiden standardien 
ylläpitämiseen ja se omistautuu innovatiivisten, luokkansa johtavien flash-
tallennustilaratkaisujen kehitykseen ja tuotantoon alati muuttuvien kuluttajien vaatimusten 
täyttämiseksi. 

KIOXIA-yhtiön kulutustuotteet ovat nyt saatavilla Elkjøpin verkkokaupassa: Gigantti 
 

Tietoja KIOXIA-yhtiöstä 

KIOXIA Europe GmbH (aiemmalta nimeltään Toshiba Memory Europe GmbH) on KIOXIA-
yhtiön, johtavan maailmanlaajuisen flash-muistien ja SSD-asemien toimittajan, 
eurooppalainen tytäryhtiö. Flash-muistin keksimisestä tämän päivän läpimurtoon BiCS 
FLASH 3D -teknologiassa edennyt KIOXIA jatkaa uranuurtajana huipputeknisissä 
muistiratkaisuissa ja -palveluissa, jotka rikastavat ihmisten elämää ja laajentavat 
yhteiskuntien näkymiä. Yhtiön innovatiivinen 3D-flashmuistiteknologia, BiCS FLASH, 
muovaa tallennustilaratkaisujen tulevaisuutta kompakteissa käyttökohteissa, kuten 
älypuhelimissa, tietokoneissa, SSD-asemissa, autoissa ja datakeskuksissa. 

Käy KIOXIA-yhtiön verkkosivustolla 

 

Tietoja Elkjøpistä 

Elkjøp on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppayhtiöistä kulutuselektroniikan ja 
kodinkoneiden saralla. Sen tuotteiden ja palveluiden myynti tilivuonna 2018–2019 oli 38,3 
miljardia Norjan kruunua. Liikevoitto oli 1 228 miljoonaa Norjan kruunua. Konserni on 
perustanut jälleenmyyntitoimintoja Norjaan, Ruotsiin, Tanskaan, Suomeen, Islantiin, 
Grönlantiin ja Färsaarille, ja sen liiketoiminta perustuu valintamyymäläkonseptiin. Kaikki yli 
400 liikettä Pohjoismaissa saavat toimituksensa pääosin omista jakelutoiminnoistaan, ja 107 
000 neliömetrin keskusvarasto sijaitsee Jönköpingissä. Noin 11 000 työntekijää työskentelee 
Elkjøp-konsernissa, jonka omistaa British Dixons Carphone – yksi Euroopan suurimmista 
kulutuselektroniikan jälleenmyyjistä. 
 
Käy Elkjøpin verkkosivustolla 
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