Pressmeddelande 2019-01-30

KRAMP Groep B.V. väljer svenskt företag för att lansera nya
handskar i alla representerade EU länder.

Sverige är välkänt för sin kvalitet och det är precis svensk kvalitet Kramp väljer när de
utvecklar en helt ny serie arbetshandskar. Under flera månader har Soft Touch AB
och Kramp Groep B.V. jobbat tillsammans för att utveckla en komplett serie
arbetshandskar som är starten på ett långsiktigt samarbete.
-

“Kramp är en utmärkt partner för oss att arbeta med eftersom våra arbetsmetoder är
så lika”, säger Michael Cederkvist, VD på Soft Touch AB. “Vi förstår varandra och har
etablerat en relation där båda parter vet vad som krävs för att båda ska lyckas med
affären.”

Ny investering i handskar
Kramps ambition är att bli en "one-stop" leverantör av reservdelar, teknisk service och
affärslösningar i Europa. Handskar har funnits i sortimentet sedan tidigare, men nu
storsatsar företaget på att utbudet ska bli komplett och heltäckande.
Den första lanseringen inkluderar tolv modeller handskar från Soft Touchs sortiment och
fjorton nya modeller som är speciellt utvecklade för Kramp.
-

“Det är alltid mycket givande att arbeta med människor med visioner att utvecklas
vidare inom ett område där vi själva har så mycket kundskap”, säger Cederkvist. “Vi
kan handskar och när vi möter människor med nya idéer som vill ha hjälp att utveckla
sitt eget sortiment är det förtroende de ger oss mycket uppskattat.”
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Lansering av helt nya modeller
Hela sortimentet lanseras under Kramps egna varumärke via Soft Touchs koncept "Private
Brand" där befintliga modeller handskar kan modifieras för att passa ett varumärke eller ett
företag.
-

”Samarbetet har gått väldigt smidigt genom att båda parter varit lyhörda och
tillmötesgående”, säger Krystian Szambelan, produktgruppschef på Kramp. “Soft
Touch har förstått precis vad vi vill ha och utvecklat exakt det vi har bett om. Jag har
fullt förtroende för att denna affärsrelation är värdefull och viktig för framtiden.”

Det nya sortimentet handskar lanseras i början av 2019 i alla butiker runt om i Europa.

Om KRAMP
KRAMP är en strategisk partner för jordbruk, anläggning och skogsbruk såväl som för
schaktningsindutrin och OEM företag.
Entreprenörskap, kunden i fokus, engagemang och att jobba tillsammans är värdegrunder
hos Kramp som bekriver arbetsmetoder såväl som attityden gentemot deras egna produkter.
Människor är deras prioritet för både inköp och försäljning. Detta säkerställer en tät relation
med kunder i samtliga länder de verkar i.

Om Soft Touch
Soft Touch AB grundades redan 1913 och har traditionellt sett alltid varit starka på handel
med fjärran östern. Sedan sjuttitalet har företaget jobbat med handskar med stora
framgångar. Idag är Soft Touch ett ledande varumärke för alla typer av handskar och
sortimentet utökas ständigt med nya modeller i takt med att företaget produktutvecklar. Soft
Touch arbetar även med ett koncept kallat "Private Brand" vilket gör företaget till en
heltäckande leverantör för alla typer av handskar med unik utveckling baserat på kundens
specifika behov.
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