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Ledande Nordisk distributör av IT-tillbehör och kontorsprodukter

Despec blir ny distributör för Contour Design i Sverige
 
I Från och med den 20 januari 2021 blir Despec stolt officiell distributör av Contour Designs produkter i Sverige.

Contour Design är en pionjär inom ergonomiska mus- och tangentbordslösningar med patenterade produkter som RollerMouse, 

Unimouse och Balance Keyboard. Contour Design grundades 1995 och har sedan dess levererat ergonomiska möss av hög kvalitet 

som eliminerar skadliga rörelser och hjälper till att skapa säkrare arbetsvanor.

”Vi är övertygade om att vårt nya samarbete med Despec kommer att stärka tillgången på våra produkter till återförsäljare i Sverige. 

Despec har tidigare bevisat att de har god marknadskännedom och vi ser verkligen fram emot att de återigen kan erbjuda Contour 

Designs produkter i sitt sortiment” säger Peter Braun, Nordic Sales Manager på Contour Design.

Ergonomi är en kombination av effektivt väldesignad utrustning och goda vanor, för vilka Contour Design levererar innovativa 

produkter som gör det möjligt att arbeta säkert med datorn utan risk för fysisk smärta eller skador. Tack vare ett ökande fokus på 

ergonomi och medarbetares välbefinnande är marknaden för ergonomiska möss stor i Sverige och Despec har mångårig erfarenhet 

av försäljning och distribution av ergonomiska styrdon på marknaden.

”Contour Design är en mycket väletablerad tillverkare med starka varumärken och kompletterar Despec´s sortiment i vår strävan att vara 

det naturliga förstahandsvalet av distributör inom ergonomi för hem och kontor. Vi ser fram emot samarbetet” avslutar Erik Johanson, 

Nordic Product Manager IT products, Ergonomics & Health på Despec Sweden.
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Om Contour Design  I contourdesign.se
Contour Design grundades 1995 och är idag ledande inom forskning, utveckling och design av högkvalitativa ergonomiska mus- och 

tangentbordslösningar. Med en stark närvaro i norra Europa och USA är Contour Design en pionjär inom högkvalitativa ergonomiska 

möss som eliminerar skadliga rörelser och hjälper till att skapa säkrare arbetsvanor. 

Om Despec  I despec.se
Despec grundades 1992 i Danmark och har sedan dess etablerat verksamheter i samtliga nordiska länder. I dag representeras 

företaget av fler än 130 anställda i Danmark, Norge, Sverige, Finland och på Island. Despec erbjuder ett brett och djupt produkt- 

sortiment och olika tjänster som tillsammans syftar till att leverera en komplett distributionslösning till kunder och leverantörer, 

med ambitionen att de ska uppnå sin fulla potential på sina respektive marknader.


