
 
 

 
ELKJØP BLIR KIOXIAS ÅTERFÖRSÄLJARE I 

NORDEN 
 

 

 

Düsseldorf, Tyskland, 22. september 2020 – KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba 
Memory Europe) kan nu med glädje meddela att Elkjøp, den största 
hemelektronikförsäljaren i Norden, har blivit KIOXIAs nya officiella nordiska återförsäljare. 
Elkjøp kommer att distribuera KIOXIAs konsumentproduktportfölj i alla de nordiska länderna.  

Med ett brett utbud av microSD, SD, USB- och SSD-minnen erbjuder KIOXIA produkter som 
gör det möjligt för slutanvändaren att enkelt och effektivt lagra sitt digitala liv.  

Elkjøp är verksamma i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island och Färöarna, och med 
över 400 varuhus samt nätbutiker blir de en viktig återförsäljare för KIOXIA. 

“ För oss på Toshiba Memory var Elkjøp en nyckelpartner i Norden och vi är stolta över att 
kunna fortsätta detta partnerskap genom vårt nya fristående bolag KIOXIA”, sa Jamie Stitt, 
KIOXIA General Manager B2C Sales & Marketing. “Elkjøps höga närvaro på marknaden och 
deras många distributionskanaler utgör en viktig bas för att stärka KIOXIAs varumärke 
ytterligare på den nordiska marknaden samt nå kunder med lagringsbehov för hemdatorer, 
spel, fotografi, med mera”. 

Elkjøp ser KIOXIA som ett viktigt varumärke med fokus på innovation och flexibilitet, som 
kan leverera spännande ny flashteknik och erbjuda kunderna större valfrihet genom ett 
komplett produktspektrum. Detta kommer att göra det möjligt för slutanvändare att dra nytta 
av KIOXIAs minneslösningar, oavsett var de befinner sig. 

“Vi är mycket glada över att inleda det här viktiga partnerskapet med KIOXIA inom 
produktområdet för MicroSD, SD, USB- och SSD-minnen. Tillsammans kommer vi fortsätta 
att utveckla produktgrupperna på den nordiska marknaden”, sade Thomas Hegerlund, 
Category Director på Elkjøp Nordic AS. 

Med sina nya konsumentprodukter lägger KIOXIA stor vikt vid att bibehålla samma utmärkta 
standard för kvalitet, prestanda och tillförlitlighet som konsumenterna sedan tidigare 



 
 
förväntar sig från Toshiba Memorys produktsortiment. KIOXIA förbinder sig att bibehålla sin 
höga standard och hängivenhet till utveckling och produktion av innovativa flash-
lagringslösningar, för att möta konsumenternas ständigt skiftande behov. 

KIOXIAs produkter finns nu tillgängliga i Elkjøps nätbutik: Elgiganten  
 

Om KIOXIA 

KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är det europeiska 
dotterbolaget till KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminnen och SSD-
minnen. Från uppfinnandet av flashminnen till dagens banbrytande BiCS FLASH 3D-teknik 
fortsätter KIOXIA att skapa nya lösningar för högteknologiska lagringsminnen och tjänster 
som berikar människors liv och expanderar samhällets horisonter. Företagets innovativa 3D-
flashminnesteknik, BiCS FLASH, skapar mönstret för framtiden av lagringsminnen för 
högdensitetsapplikationer, inklusive avancerade smarttelefoner, PC-datorer, SSD-minnen, 
bilindustri och datacenter. 

Besök KIOXIAs webbsida 

 

Om Elkjøp 

Elkjøp är ett av den nordiska regionens största företag inom försäljningen av hemelektronik 
och elektriska hushållsapparater och hade en omsättning på varor och tjänster på 38,3 
miljarder NOK under budgetåret 2018/19. Rörelsevinsten uppgick till 1,228 miljoner NOK. 
Gruppen har etablerat sig som återförsäljare i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, 
Grönland och Färöarna, och har sitt huvudfokus på varuhuskonceptet. De över 400 
butikerna i Norden får sina leveranser huvudsakligen från den egna 
distributionsverksamheten, med ett centrallager i Jönköping på 107 000 kvadratmeter. 
Elkjøp-gruppen har cirka 11 000 anställda och ägs av brittiska Dixons Carphone - en av 
Europas största hemelektronikkoncerner. 
 
Besök  Elkjøps webbsida 
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KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland  

Tfn: +49 (0)211 368 77-0  
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