
kontorergonomi

mitt navn er mikael Aurlien karlsen og jeg 
er daglig leder i kenson AS. kenson tilbyr 
gode ergonomiske produkter som markedet 
etterspør. Vi hjelper deg med å øke din 
omsetning og fortjeneste ved å tilby våre 
produkter til konkurransedyktige priser i 
samarbeide med våre distributører. 

Som kenson-forhandler får du fri tilgang 
til vårt spennende markedsmateriell og 
konseptutvikling innen markedsføring; filmer, 
bilder, produktblad og ferdige kampanjemaler 
for sosiale medier. rett og slett alt som finnes 
på nettsiden vår kenson.no.

Vi markedsfører dere også som forhandler via
våre sosiale kanaler på Facebook og Linkedin.
Det hjelper deg til å selge mer av våre
produkter, noe som er vinn-vinn for alle parter.
Vi har faktisk egne ressurser som kun jobber
med varemerkebygging og annonsering. 

Jeg har lang erfaring i bransjen, og har jobbet 
som markedssjef på norLink i 15 år. Videre har 
jeg også erfaring fra det nordiske ergonomi-
markedet gjennom mange års samarbeid med 
andre ledende produsenter. 

Vi tror på et felleskap der vi får til dette sammen! 

kenson er produsent av ergonomiprodukter. Vi er
den eneste produsenten som produserer alt fra
ergonomisk mus, tastatur og underarmstøtter til sitt- 
og ståbord, kontor- og balansestoler og andre viktige
ergonomiprodukter. Disse produktene hjelper den 
ansatte med en bedre kontorergonomi på jobben. 
Vårt konsept er en helhetlig kontorergonomi. Vi 
hjelper deg gjerne med markedsmateriell og felles 
markedsaktiviteter via sosiale medier. Ønsker du å 
være en av våre forhandlere, slik at kundene velger å 
kjøpe fra deg? ta kontakt.  

Du har tilgang til alle våre produkter om du er 
Webmercs-brukere. Produktfilmer ser du på vår 
Youtube-kanal. 

Den nye favorittmusen for 
høyre- og venstrehendte.

Les mer her

Vi har valgt å distribuere alle våre produkter via
kjente distributører. CBk fører kenson produkter
på lager i oslo. ta direkte kontakt med en av de du
kjenner best for pris og betingelser.

Leveringstiden på alle våre produkter er god. Alle 
varer finnes på lager hos de fleste av våre distributører. 
merk deg at vi har en unik leveringstid på våre 
elektrisk sitt- og ståbord, kontorstoler og oppbevaring, 
da disse også finnes på lager. 

et utvalg av våre produkter: 
Professional mouse | Barmouse | oystermouse
Se flere av våre produkter 

Selg kvalitetsprodukter fra Kenson 
med god fortjeneste!
…så hjelper vi deg med markedsføring via sosiale medier.

Litt om Kenson AS
Kenson Oystermouse

Produktene kan hentes via IceCat, Cnet 
eller Webmercs  

Våre distributører 

Rask leveringstid,- også på kontormøbler 

Kenson produserer følgende produkter

kenson.noFølg kenson på

tlf: 45 83 02 50 
ta kontakt

Bedre kontorergonomi 
med kenson

https://www.youtube.com/channel/UCbHhDUnxjvDUJGY6oz_Cq3w
http://kenson.no/produkt/kenson-oystermouse-wireless-datamus/
http://kenson.no/shop/
http://kenson.no/forhandlere/

