
En av Norges største innen skrivesaker

Chrom AS er en av Norges ledende leverandører av produkter til bok-
handlere, leketøysforretninger og kontorforsyningsleverandører. Det
velassorterte sortimentet deres består av alt fra Ravensburgers populære
puslespill til sofistikerte skriveredskaper fra Schneider.

Chrom AS har historie helt tilbake til 1897 da danske Christian Olsen startet med salg av
Parker-penner. Det norske selskapet ble etablert i 1934 og i dag er det daglig leder Kari
Mortensen som eier bedriften. 

– Chrom AS fungerer som et mellomledd mellom leverandør og forhandler, og har agenturer
på 10-12 forskjellige ledende merkevarer, forteller hun. Bedriften tilbyr en rekke produkter
innen leketøy, gaveartikler, partyartikler, penner, spill, bøker og lignende.

Hoveddelen av kundemassen består av bokhandlere, leketøysbutikker, og kontorforsynings-
leverandører. De har ca. 1.000 faste kunder rundt om i hele Norge og jobber aktivt med å
finne både nye agenturer og kunder. Selskapet omsatte i 2014 for 44 millioner og de 
distribuerer til hele landet fra sitt lager.

Styrke i kjente merkenavn
Chrom AS har lager i Larvik og kontorer sentralt på Helsfyr. Totalt er de 9 ansatte hvor 6
sitter på kontoret fordelt på kundeservice, administrasjon og økonomi. Resten er selgere
spredt rundt om i hele landet. Kari sier hun er veldig fornøyd med de ansatte og at det er
forholdsvis enkelt å finne dyktige folk til denne bransjen.

Alle som tilbyr produkter i form av av gaveartikler, leketøy, penner, farger, bøker, spill og
lignende er en type konkurrent, men hun sier at styrken deres ligger helt klart i de sterke
merkenavnene de fører. – Det er gode produkter, med meget bra kvalitet og vi er stolte av å
representere de, sier daglig leder. – Det er forbrukeren vi må nå, og det er forhandlerne våre
vi skal gjøre fornøyde og ha et godt samarbeid med, avslutter hun.
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