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Andersen Furniture i ny strategisk satsning på accessories
Der er fuld fart på hos den østjyske møbelproducent Andersen Furniture, der i år fejrer
sit 100 års jubilæum. Virksomheden kastede sig for kort tid siden over et nyt
produktsegment ved at introducere tre forskellige accessories, og nu skal et strategisk
samarbejde med Rikki Tikki Company i Hadsund løfte den satsning til nye højder.
Siden lanceringen af det nye designbrand ANDERSEN i 2014 har Andersen Furniture flere gange
vist, at man er parat til at gå nye veje i jagten på markedsandele og vækst. Allerede inden
navneskiftet havde virksomheden med succes udvidet sortimentet med spisestole, herunder
den prisvindende TAC stol, og i 2015 tog man endnu et opsigtsvækkende skridt med
lanceringen af ANDERSENs første sofaserie, A1.
Som det seneste skridt introducerede ANDERSEN tidligere i år tre forskellige accessories i
form af en pude, et ur og en taburet. De tre produkter har fra start været tænkt som en
prøveballon, og allerede nu er man klar til at øge fokus på det nye segment og opgradere det
til et strategisk vigtigt forretningsben. Det kommer ifølge administrerende direktør Poul
Frandsen til at ske gennem et tæt samarbejde med den succesrige grossistvirksomhed Rikki
Tikki Company.
”Rikki Tikki Company har gennem de seneste
16 år opbygget en utrolig stærk position på de
nordeuropæiske markeder, når det gælder
brugskunst, tekstiler og boligartikler til
hjemmet. Jeg ser derfor et stort potentiale i
at lade dem markedsføre Andersens nye
accessories-sortiment på linje med deres
øvrige kendte brands,” siger Poul Frandsen og
tilføjer, at den ambitiøse satsning i først
omgang vil rette sig imod Danmark, Sverige,
Norge, Benelux, England, Tyskland, Østrig og
Schweiz.

Ambitiøse mål
Poul Frandsen fortæller, at ANDERSEN og Rikki Tikke Company går efter at være på hylderne
med det nye accessories-brand hos 150 forhandlere inden årets udgang og op imod 500
forhandlere inden for de næste tre år. ”Det er ambitiøse mål, men vi har taget en strategisk
beslutning om at gå all in på det her segment, som jeg tror vil komme til at udgøre en
betragtelig del af vores samlede omsætning inden for en relativt kort årrække.”
De nuværende tre accessories vil meget snart få selskab af en 30-40 nye designs, og der vil
ifølge Poul Frandsen blive skarpt fokus på den løbende produktudvikling, herunder i
samarbejde med en række eksterne designere, som det allerede praktiseres med ANDERSENs
øvrige produktsegmenter.
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Introduceres på Formland
Hos Rikki Tikke Company i Hadsund er administrerende direktør Cecilia Winther begejstret for
det nye samarbejde. Grossistvirksomheden forhandler i dag en bred palet af stærke brands
som Medusa Copenhagen, Mette Ditmer, Susanne Schjerning, Én Gry & Sif og Elephant Parade,
og direktøren er overbevist om, at både eksisterende og kommende accessories fra ANDERSEN
vil supplere de øvrige brands perfekt.
”Andersen Furniture har en spændende tilgang til design og produktudvikling,” siger hun og
fortsætter: ”Med deres nye accessories formår de at kombinere den gode snedkerkvalitet
med moderne og unikt design, og netop den kombination synes jeg i høj grad, vi har savnet i
markedet. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vores brede forhandlernet på de nordeuropæiske
markeder vil tage rigtig godt imod det nye brand,” fastslår Cecilia Winther.
Den første indikation på succesraten får de to samarbejdspartnere på Formland i Herning fra
den 18.-21. august. Her vil Rikki Tikki Company således dedikere et område af virksomhedens
stand til de nye accessories fra ANDERSEN. ”Jeg glæder mig utrolig meget til at opleve både
danske og udenlandske kunders reaktion på de nye produkter. Min fornemmelse siger mig
nemlig, at vi står på tærsklen til et rigtig spændende partnerskab, og at Formland bliver
startskuddet på en ny succes for både os og Andersen Furniture,” slutter Cecilia Winther.
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