Pressemeddelelse
TCM Group: Kendt køkkenmand ny direktør for Nettoline
Erik Theill Christensen skal som ny direktør for Nettoline øge TCM
Groups markedsandel for gør-det-selv-køkkener i hele Norden.
Den 1. september i år kunne TCM Group A/S offentliggøre indgåelsen af et samarbejde
med den erfarne køkkenmand Erik Theill Christensen om udvikling af Nettolines
nordiske marked. Nu meddeler køkkenkoncernen, at samarbejdsaftalen afløses af en
direktørkontrakt i Nettoline.
”Det er en stærk køkkenkapacitet, som kommer til at stå i spidsen for udviklingen af
Nettolines markedsposition i hele Norden, hvor vi ser et interessant vækstmarked for
danske gør-det-selv-køkkener,” siger adm. dir. Ole Lund Andersen, TCM Group A/S.
Erik Theill Christensen har i en årrække beklædt en række lederposter inden for køkkenog interiørbranchen og bringer et indgående kendskab til både branchen og det nordiske
detailmarked med ind i Nettoline.
Tændt på udfordringen
Efter fem års fravær glæder Erik Theill Christensen sig til for alvor at være tilbage i den
danske køkkenbranche og bidrage med udvikling af en vækststrategi for Nettoline:
”Da jeg begyndte at arbejde med Nettoline og lærte virksomheden og dens produkter at
kende, blev jeg hurtigt klar over, at brandet rummer et reelt potentiale for at skabe vækst
i hele Norden i den prisbillige del af køkkenmarkedet. Den udfordring tændte mig
simpelthen,” siger Erik Theill Christensen, der samtidig flytter fra Norge tilbage til
Danmark.
Nettoline sælger gør-det-selv-køkkener via et bredt distributionsnet i Danmark, Norge og
Sverige samt via onlineshops. Elementerne produceres på Nettolines effektive fabrik i
Aulum og leveres som gør-det-selv-køkkener eller som samlede køkkener.
”Vi rammer meget præcist behovet for prisbillige køkkener i god kvalitet hos gør-det-selvforbrugere på tværs af Skandinavien,” siger Erik Theill Christensen og pointerer: ”I TCMkoncernen råder vi over en stærk dansk produktionsplatform, logistikken og de
økonomiske kræfter til at sætte fart på en nordisk vækstrejse.”

Om Nettoline A/S
Nettoline A/S, der er et datterselskab i TCM Group A/S, fremstiller køkken, bad og
garderobeinventar på egen fabrik i Aulum, hvor der er ansat ca. 80 medarbejdere. Produkterne
sælges som fladpakkede eller samlede skabe til primært DIY-forbrugere og mindre håndværkere
via et selvstændigt net af forhandlere i Danmark, Norge og Sverige samt webshops. Yderligere
oplysninger på www.nettoline.dk.

Om TCM Group
TCM Group A/S er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og
opbevaringsmøbler og børsnoteret. Produkterne er dansk design, der er produceret i Danmark og
rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrandstrategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis, Nettoline og
Kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 125 forhandlere i
Danmark og resten af Skandinavien. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden
www.tcmgroup.dk.
Billeder:

Adm. dir. Ole Lund Andersen, TCM Group A/S – glæder sig til at få en stærk køkkenkapacitet i spidsen for
Nettoline.

Direktør Erik Theill Christensen skal lede Nettolines nordiske udvikling.

Nettolines gør-det-selv køkkener fremstilles på egen fabrik i Aulum.
Yderligere information:
TCM Group A/S: Administrerende direktør Ole Lund Andersen. Tlf.: (+45) 97 43 52 00

