
Exertis CapTech ekspandere Nordisk og åbner kontorer i Danmark og Finland!  

Exertis CapTech, en af Sveriges største it- og AV-distributører, fortsætter nu sin Nordiske satsning og åbner lokal 
kontorer i Danmark og Finland. I Finland har vi 2 kontorer henholdsvis i Helsinki og Tampere, og i Danmark er 
det København. Selv i Norge ekspandere vi efter den vellykkede åbning i Sandefjord, med vores 
forretningsområde IT nu øger vi vores fokus område på AV- og underholdningsområderne, hvor salget allerede 
er i gang. 

 

Vi interviewet Daniel Johnsson der er vd for Exertis CapTech.  

Hej Daniel, der er ikke en lille satsning og ekspansion i laver nu? 

- Nej, det kan man roligt sige. Vi er muligvis inde i den bedste periode i 
vores firmaet historie hvor vi kan være med når byder sig en fantastisk 
mulighed for at tilbyde vores værdsatte koncept til alle de nordiske 
lande. 

Du har nu haft gang i den Norske afdeling et stykke tid, hvad er det 
der gør at du har valgt at gå ind i to lande på samme tid. Er der ikke en 
stor risici med det? 

- Ja risikoen findes altid, men Norge har været en test for os og vi føler at 
det er gået så godt, at vores ekspansionsplan på plads til at gå ind i 
Danmark og Finland på samme tid. Flaskehalsen har været vores lager, 
men når vores nye super moderne lager på 19.000 kvadratmeter er klar til indflytning i begyndelsen af 2018 
klare vi den Nordiske logistik uden problemer. 

Da i startede op i Norge valgte man at fokusere på IT og et stykke tid senere de 2 sidste forretningsområder 
AV og Entertainment. Hvordan vil i gør det i de nye lande? 

- I Norge valgte vi at starte med IT for at levere det høje serviceniveau vi ønskede til vores kunder. Salg er 
normalt ikke noget problem. Udfordringen er at fortsætte med at opretholde den hurtige logistik vi er kendt 
for, det skal ikke kun være vores nye kunder der blive tilfredse, men fremfor alt skal vores eksisterende kunder 
ikke kunne mærke vores ekspansion. Nu har vi lært af Norge og vil derfor tilbyde alle vores forretningsområder 
i både Danmark og Finland 

Hvordan kommer organisationen til at se ud i de nye lande? 

- Vi starter med salgspersonale med mange års erfaring fra markedet på alle de lokale kontorer og håndtere 
backoffice fra vores hovedkontor i Göteborg. I øjeblikket er der 5 personer der målretter fokusere på salg i 
Danmark og Finland. Så vil vi successivt udvide og tilføjes yderligere markedsressourcer i hvert land. Nøglen til 
vores ekspansion siden starten 1996 har været at lade servicen komme først og så vokse i takt med kunderne. 

Hvad er forskellen på jer og de distributørerne der allerede er i Danmark og Finland? Er der et behov for flere 
distributører? 

- Ja, det er der absolut. Vores undersøgelser viser tydeligt at der er et behov i disse lande for en partner der 
arbejder på vores måde med høj kompetence og fokus på kundens forretning. At flytte kasser og sænke priser 
kan alle gøres. Vi tilbyder kunderne et alternativ med mere personlig kontakt og mange andre fordele så de 
ønsker at have en langsigtet relation til os. Vi er ikke ude efter en hurtig forretning, men har til hensigt at 
etablere os som en stærk fokuseret aktør på alle vores forretningsområder i de nordiske lande.  

 

 

 

PERSONLIG KONTAKT • KVALITET • SNABBA LEVERANSER 

Daniel Johnsson, vd for Exertis CapTech 



Her til sidst, hvad mener leverandørerne at Exertis CapTech nu er Nordisk? 

- Det har kun været positivt. Flere af vores store partnere som ASUS, BenQ, LG, NEC, MSI, Kramer, Hasbro m.fl. 
har været efter os i lang tid for os at åbne flere lande, men vi har været forsigtige så når vi åbner er vi der for at 
blive, derfor har planlægningen taget lidt tid. Men nu er vi etableret i alle lande og tilføjer løbende Nordiske 
ressourcer inden for alle vores forretningsområder. 

 

 

 

Om Exertis CapTech  

 

Exertis CapTech er en af Nordens største distributører af IT-hardware, AV-produkter, Entertainment  (film, 
bøger, spil og legetøj) samt en af Norden største PC-producenter. Virksomheden har sit lager og hovedkontor i 
Göteborg med lokale kontorer i Stockholm, Helsingborg og Umeå i Sverige, Sandefjord i Norge, Helsinki og 
Tampere i Finland og København i Danmark. Salget i 2017 udgjorde mere end 2 milliarder SEK. Virksomheden 
samarbejder i øjeblikket med mere end 250 leverandører og mere end 4000 forhandlere i Norden. Siden 2014 
er CapTech blevet en del af Exertis Group, en af Europas største distributører med en omsætning på 30 
milliarder SEK. 

For mere information kontakt følgende:  

Danmark  

Claus Calmar, Sales Director AV | Denmark 

Tel: +45 81 880 380 

Mail: claus.calmar@exertis.dk 

Finland  

Leo Salenius, Sales Director AV | Finland 

Tel: +35 844 973 5579 

Mail: leo.salenius@exertis.fi 

Norge  

Espen Haug Hansen, Head of Norway 

Tel: +47 410 08 663  

Mail: espen.hansen@exertis.no  

 

Sverige  

Daniel Johnsson, Managing Director | Nordics 

Tel: +46 736 876 400 

Mail: daniel.johnsson@exertis.se 

Mats Roosemark Director | Nordics 

Tel: +46 733 40 40 14 

Mail: mats.roosemark@exertis.se 
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