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OFFECCTS designchef Anders Englund antar nya utmaningar.
Från och med den 6 maj 2019 arbetar Anders Englund vidare med OFFECCTs
strategiska designarbete i Flokk Design Council.
Anders Englund grundade tillsammans med Kurt Tingdal designföretaget Offecct år 1990.
Sedan dess har varumärket vuxit till att bli en av Sveriges största producenter av möbler till
offentliga miljöer, där filosofin alltid varit att skapa möten mellan människor. Offecct har firat
stora internationella framgångar och idag är Offecct ett globalt varumärke. Sedan maj 2017
ingår Offecct i den norska koncernen Flokk, en internationell koncern med fokus på design
och inredning av kontor.
Med ett starkt fokus på att stärka Offecct på den globala marknaden antar Anders Englund
nu sin nya roll med strategiskt designarbete för Flokk Design Council.
– Efter 29 års arbete med uppbyggnaden av Offecct, kommer mitt nya uppdrag nu bland
annat att handla om att arbeta med strategiska framtidsfrågor för Offeccts vidareutveckling
av produkter inom Flokks område för Soft-Seating, säger Anders Englund.
Flokk Design Council är en strategi- och utvecklingsgrupp som hanterar alla olika
varumärken i Flokks erbjudande, där det viktigaste arbetet är att utveckla kompletterande
produkter och säkerställa respektive varumärkes identitet och framtid. Designrådet leds av
Christian Lodgaard, Senior Vice President för Products & Brands.
– Mitt uppdrag är att ha ett fast fokus på framtiden för Offecct, men i ett nytt forum och
tillsammans med den samlade kompetens som finns i Flokks designråd, avslutar Anders
Englund.
Offeccts externa AD Eero Koivisto, som samarbetat med Offecct under många år, både
strategiskt och som designer kommer fortsatt att arbeta vidare med designutvecklingen.
För mer information om OFFECCT besök www.offecct.com
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Om OFFECCT
OFFECCT AB är ett entreprenörsdrivet företag med huvudkontor och produktion i Tibro, Sverige.
Offecct grundades 1990 av Kurt Tingdal och Anders Englund. Offecct har 75 anställda, en
produktionsyta på 20 000 m² och har en årlig omsättning på 150 miljoner sek. 50% av Offeccts
försäljning går på export till fler än 50 länder och showrooms är etablerade i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Tibro, Oslo, Köpenhamn, Milano, London, Rotterdam och Düsseldorf. Offecct ägs sedan maj
2017 av norska Flokk AS, en internationell inredningskoncern med fokus på utveckling av möbler för
arbetsplatser. I koncernen ingår utöver OFFECCT; HÅG, RH, RBM, Giroflex, BMA, Malmstolen och
Profirm.

Om FLOKK
Flokk AS är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av arbetsplatsmöbler i Europa.
Flokk är stolt ägare av varumärkena HÅG, RH, Giroflex, BMA, OFFECCT, Profirm och RBM. Omkring
2 500 anställda arbetar tillsammans för att förverkliga företagets vision; inspirera till ett bra arbete.
Flokks huvudkontor ligger i Oslo och de har produktionsenheter i Røros (Norge), Zwolle
(Nederländerna), Koblenz (Schweiz) samt i Tibro och Nässjö (Sverige). Dessutom har Flokk
försäljningskontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Storbritannien,
Frankrike, Schweiz, Dubai, Singapore, USA, Kina och Australien. Flokks produkter säljs i mer än 50
länder. År 2018 är den totala omsättningen omkring 3 miljarder NOK.
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