
HVEM ER VI? 
Presentasjon av Handysize Nordic AS



Hvem er vi? 
✓ Omsetning: 35 MNOK (2019)
✓ Etablert: Handysize 2005, HS Nordic (grossistledd) skilt ut i 2012
✓ Eiere: Karin G. Vermeulen, Charlotte Bjørn Gamst og Ingar Østby
✓ Ansatte: 10 ansatte salg og innkjøp         

✓ Lager: Oslo, (Skjetten) 3 fast ansatte Distribusjonspartner
✓ Distribusjons & Agentavtaler: 40 produsenter over hele verden

Handysize selskapene ble etablert for å dekke behov for smarte og nyttige produkter for folk på farta. Nå 
består sortimentet vårt også av merkevarer av høy kvalitet i ulike produktkategorier. 

HS Nordic har spesialisert seg på å etablere konseptsalg sammen med forhandlere med en sammensetning 
av merkevarer tilpasset målgruppen. 

HS Nordic ble startet opp av gründere med bakgrunn fra innovasjon og finans. Gründerne er i dag knyttet til 
flere gründer selskaper som Handysize, Axentia, Reklamegaver, Travelstuff og Northzone Venture.

HS Nordic er blant annet totalleverandør av Non-Food produkter til convenience markedet i Norge, men har i 
tillegg kvalitetsmerker som blant annet Legami, Skross, Groov-e, Go Travel, PPD og Trunki som retter seg mot 
designbutikker og faghandel.

I 2019 lanserte HS Nordic en egen serie; Noorgaard med nordiske gaver, hvor hovedfokus er design og miljø. I 
tillegg har HS Nordic et eget reisemerke som heter Avion.



Ved bestillinger 
innen kl 10:00 
sendes varer 
samme dag

Lagerfører varer 
sentralt i Norge

Komplett 
nettbutikk for enkel 

bestilling, god 
oversikt, historikk 

og huskelister

Kundebesøk over 
hele Norge, via 
faste ansatte & 

agenter (vår 2023)

Hjelp med 
planogrammer 

Bygger 
konsepthyller 

Gode 
displayløsninger

Egne designere in-
house

Oppdatert på 
nordiske trender og 

bevegelser i 
markedet

Spesialist på 
convenience 

Fokus på miljø og 
bærekraft ved valg 

av 
samarbeidspartnere

Hva vi kan tilby? 



VAREMERKER 

HSN designer og utvikler også egne 

merkevarer som:

HSN har følgende distribusjonsrettigheter: 

HSN har følgende agentavtaler: 



Kategorier

✓ Reiseartikler

✓ Munnbind og antibac

✓ Bamser og aktiviteter til barn

✓ Lese- & solbriller

✓ Helse- og toalettartikler i reise størrelse

✓ Underholdning & spill

✓ Suvenirer

✓ Gaver

✓ Servering

✓ Kort, både gratulasjonskort og prospektkort

✓ Kontorartikler

✓ Elektronikk


