
 
 

 

EskoArtwork expanderar i Skandinavien med hjälp av Molanders Sign & 

Display AB som ny återförsäljare 
 

EskoArtwork förstärker försäljningskanal för Kongsberg sortimentet 

 
Gent (Belgien) - Maj 2009 - EskoArtworks har slutit ett avtal med Molanders Sign & Display 

AB för att förstärka sin marknadsposition i Skandinavien. Avtalet innebär att Molanders Sign 

& Display kommer att sälja EskoArtworks Kongsberg produktsortiment och 

mjukvarulösningar för skylt- och reklambildsmarknaden i Sverige, Norge, Finland och de 

Baltiska länderna.  

 

Molanders Sign & Display är en marknadsledande leverantör inom skylt- och 

reklambildsmarknaden i regionen, och kan nu erbjuda hela EskoArtwork Kongsberg 

produktsortimentet, inklusive det senaste Kongsberg XP som lanserades vid Drupa ´08. 

Tidigare under 2009 förvärvades Sign & Display avdelningen från Molander & Son AB, av  

Durstgruppen och har nu etablerats som ett separat företag, lett av delägaren Hans Molander. 

 

Armand Gougay, Vice försäljnings- och marknadschef för Europa, Mellanöstern, Afrika och 

Latin Amerika (EMEALA), EskoArtwork, säger: ”FESPA Digital 09 är den perfekta 

plattformen för att tillkännage det nya samarbetet som kommer att öppna upp nya möjligheter 

för oss. Molanders Sign & Display kommer att spela en nyckelroll för att hjälpa oss öka vår 

närvaro i Skandinavien. Företaget är perfekt placerat för att vi ska kunna ge service till den 

växande kundbasen i regionen.” 

 

Ett långtgående samarbete existerar redan mellan EskoArtwork och Durstgruppen. Dr. 

Richard Piock, Vd för Durstgruppen är exalterad över att expandera företagens redan 

existerande samarbete: ”Durst försöker alltid att identifiera de mest effektivaste arbetsflödena 

för digitaltrycksproduktion, inte bara gällande bläckstråleskrivare och mjukvara men också 

vad kommer till efterbehandling. Den utmärkta konstruktionen och höga effektiviteten gör 

Kongsberg skärborden till ett perfekt komplement till Rho skrivarna. Avtalet innebär bra 

nyheter för våra kunder som nu behöver bara vända sig till ett ställe för kompletta 

arbetsflöden, Molanders Sign & Display.” 

 

Hans Molander, Vd på Molanders Sign & Display, är ivrig för att stötta EskoArtworks 

ställning i den nordiska regionen: ”Vi har redan installerat över 40 Durst Rho UV 

bläckstråleskrivare i regionen; nu kan vi förbättra våra erbjudanden till kunderna i och med att 

vi nu kan lägga Kongsberg skärborden och mjukvaruprogrammen till vårt sortiment. 

Partnerskapet kommer att bli en stor tillgång till oss och det gör att vi kan erbjuda våra kunder 

väldigt effektiva storformat produktlösningar. 


