
    

 

Office24 AS kjøper Briskeby Media AS 
 

”  
Vi i Briskeby Media er fornøyd med prosessen og ser fram til spennende 
samarbeid og utvikling framover.  

 
 
Office24 er en av de største norskeide leverandørene i Norge innenfor 
forbruksmateriell til kontor og industri, printløsninger, interiør, kontorrekvisita, 
firmagaver og profileringsartikler. Office24 har 33 dyktige medarbeidere som har 
bred kompetanse og lang erfaring innenfor sin bransje, fordelt på salgskontorer i 
Tønsberg, Sandefjord, Oslo, Bergen, Hønefoss, Lørenskog og Hamar. Kundebasen er 
alt fra små og mellomstore bedrifter til store bedrifter. Office24 leverer varer til 
bedriftsmarkedet i hele Norge. 
 
Begge varemerkene blir videreført og samtlige ansatte blir med på veien videre. 
Dyktige og løsningsorienterte medarbeidere vil fortsatt utgjøre Briskeby Media som 
er ett tidligere familieeid selskap med lang tradisjon med base i Mjøsområdet. Med 
vår samlede kunnskap, erfaring og leverandørbase vil vi sørge for at våre kunder får 
de beste løsninger tilpasset sine behov. 
 
Kjente merkevarer og høy kvalitet vil fortsette å kjennetegne våre leveranser. Tett 
kontakt, kunnskap, kjennskap og ikke minst ærlige og trygge relasjoner er sentralt i 
hele vår virksomhet. 
 
Vi hjelper deg uansett hva ditt behov måtte være; om det er giveaways og 
messeprodukter, arbeidstøy, gaver eller sportstøy- og artikler. 
Ta kontakt for en idémyldring! 
 
Office24 har en langsiktig strategi om vekst som skal skje både organisk og også 
gjennom oppkjøp. Etter oppkjøpet av Briskeby Media vil vi bli en enda sterkere aktør 
innen profil og gaveartikler, og vi vil styrke vår posisjon som totalleverandør i store 
deler av Norge. Vårt fokus vil fortsatt være å jobbe mot SMB segmentet, større 
konsernkunder og anbudsmarkedet. Selskapet vil ha en samlet årsomsetning på i 
overkant av 200 millioner etter oppkjøpet. 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 



 

Rune Syvertsen 
Daglig leder Office24 AS 

901 39 339 
rs@office24.no 

 

Stein Kollshaugen 
Daglig leder Briskeby Media AS 

951 82 550 

stein@briskebymedia.no 
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