
 
 
Kjære alle sammen,                  19.01.23 
 
Håper alt er bra med dere, og at det nye året har startet godt. Vi går inn i et spennende nytt år, og 
vårt fokus er å sørge for å ha fornøyde kunder som bidrar til en positiv utvikling av vårt selskap.  
 
Scan Sørlie har hatt en sterkt omsetningsvekst de siste 3 årene. Med det engasjementet og den 
kompetanse vi i dag har i egen virksomhet, har vi de beste forutsetninger for å skape verdier for våre 
kunder.  Vi fortsetter å utvikle oss, og vi forventer vekst i 2023 også, selv med de utfordringer i 
verden som påvirker markedet.  
 
På bakgrunn av dette har vi gjort noen justeringer i forhold til ansvarsoppgaver, slik at oppfølging og 
salgshåndtering fra vår side blir mest mulig optimal for dere. 
  
Vi har ansatt Ingunn Garberg som skal jobbe med ordre/kundeservice. Hun har god erfaring fra 
møbelbransjen og det har gjort at hun har allerede kommet godt inn i de arbeidsoppgavene, og vil 
supportere dere på dette området sammen med Ståle.  
 
Vi er også vært heldige hvor vi har hatt mulighet til å rekruttere internt blant våre dyktige 
medarbeidere, for å styrke salgteamet. 
 
Hanne som de fleste av dere kjenner allerede, starter som inneselger/salgssupport, som vil hjelpe oss 
mye.  Hun er faglig sterk og har god kunnskap om våre møbler, så hun blir et supert tilskudd til 
salgsteamet vårt. Hun skal ta over noen av de kundene både jeg, og resten av salgstemaet har jobbet 
med, slik at vi som et team sørger for at dere som forhandlere kan få enda mer faglig og kyndig hjelp. 
 
Jeg har de siste årene jobbet mye med alt fra driften av Norge, fabrikken i Litauen, produktutvikling, 
jeg reist mye for øke eksporten og kundeoppfølging på det området. I tillegg har jeg det overordnede 
ansvaret for fabrikken.  I takt med at begge selskapene vokser så har jeg kommet til det at selskapet 
trenger en salgssjef hos oss, som kan være med og løfte oss videre fremover. Vi er også her veldig 
heldig, da vi har en meget kompetent person på huset, som har takket ja til stillingen. Camilla tiltrer i 
stillingen som salgssjef.  Hun har sammen med salgsteamet, et stort engasjement og god kunnskap 
om våre kunders behov.  
 
Sammen skal vi skape ytterligere vekst for våre samarbeidspartnere og vårt selskap i årene fremover. 
 
Jeg gleder meg til fortsettelsen og håper på et godt år for oss alle. 
  
Med vennlig hilsen 

 
Daglig leder Scan Sørlie 


