BEDRIFTSPROFILEN

ME Interiørforum i nytt lokale
I september flyttet ME Interiørforum til nyoppusset lokale. De har ikke flyttet langt og befinner
seg fremdeles på Raglamyr, men i et lokale som
er lysere, luftigere og bedre tilpasset bedriften.
Og etter en vellykket åpningsfest for sine kunder
og leverandører, er de nå klar for ny innsats i
Raglamyrvegen 24.

Vellykket nyåpning

Daglig leder av ME Interiørforum, Paul Mannes er
storfornøyd med både åpningsfesten og det nye
lokalet.
- Det var helt fantastisk å se at så mange mennesker
ønsket å ta turen til oss på nyåpningen 19. november. Vi hadde en jevn strøm av folk hele dagen, noe
som var viktig for oss og ikke minst våre leverandører som var til stedet, forteller Mannes.
- Vårt tidligere lokale over Obs Bygg har fungert
brukbart, men vi følte ikke at produktene vi selger
kom helt til sin rett, samtidig som vi hadde lite lagerplass.

Interiørforum har utstilt et teknisk avansert møterom i det nye lokalet
hvor de presenterer moderne AV utstyr.

Bedre arbeidsforhold

Det nye lokalet er på om lag 350 kvadratmeter med
et lager på 150 kvadratmeter med god takhøyde,
vegg i vegg med butikken.
- Nå som vi har et slikt stort og flott lager blir det
mye enklere å jobbe, og vi får en mye bedre oversikt
over lagervarene våre, forteller Mannes.
ME Interiørforum har store kjente leverandører
som følger bedriften videre.
- Vi er svært fornøyd med de leverandørene vi har,
og føler ikke noe behov for forandringer i forbindelse med flyttingen, forklarer Mannes.
- Men vi har ansatt en person som skal ha ansvar
for å presentere og selge avansert AV utstyr, videokonferanseutstyr og kontormaskiner. Vi har i den
forbindelse et teknisk avansert møterom utstilt i
vårt lokalet, hvor vi kan presentere det mest moderne utstyret på markedet i dag, forteller han.
I et samarbeid med H.R. Sandvold har Interiørforum
et fullt funksjonelt kjøkken utstilt i det nye lokalet
på Raglamyr.
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Daglig leder Paul Mannes og senior salgskonsulent Erlend Myklebust er storfornøyd etter en vellykket åpning av det nye lokalet på Raglamyr.

- Vi fant ut at vi hadde rom for en slik kjøkkenutstilling her, og så er det jo flott å ha muligheter for
å ha kveldsarrangement for våre kunder og samarbeidspartnere, forteller den fornøyde daglige lederen.
Kjente leverandører

Interiørforum samarbeider med mange kjente leverandører, inkludert Fritz Hansen. Gry Winters er ansvarlig for kontraktsmarkedet for Fritz Hansen, og var
en av leverandørene som var til stede under nyåpningen. Hun ble positivt overrasket over oppmøte
og engasjementet blant publikum her i Haugesund.
- Dette var utrolig gøy å være med på. Jeg har
vært med på mange slike arrangement hvor leverandørene har kunne være til stede, men det er
sjelden det er så mange påmeldte og så bra engasjement fra kundene, forteller Winters.
- Det er viktig for oss leverandører å få være med på
slike arrangement hvor vi får muligheten til å prate
direkte med kundene, sier en fornøyd Winters.
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Interiørforum er i dag en betydelig leverandør av
interiørløsninger og møbler til det offentlige og
næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.
Produktspekteret er det største i vårt distrikt og varierer fra klassisk stil til trendsettende design med
spennende bruk av former, farger og materialer.
ME Interiørforum ble etablert i 1999. I dag eies
bedriften 60 prosent av Magnar Eikeland i Sandnes,
som er Rogalands største leverandør av interiørløsninger og kontormøbler. 40 prosent eies lokalt av to
medarbeidere, daglig leder, Paul Mannes og senior
salgskonsulent, Erlend Myklebust

- Her i det nye lokalet kommer møblene mer til sin rett, mener ansvarlig for kontraktsmarkedet i Fritz Hansen, Gry Winters.
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