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Fakta:
• 180 ansatte på 17 kontorer 
• Vi er på plass i hele Norden 
• Omsetning 2022: ca. 700 millioner
• Egne trykkerier m/brodering
• 200 nettbutikker for ulike kunder i 

hele Norden
• Gode logistikk- og 

distribusjonsmuligheter
• 50.000 unike ordre i året
• 150.000 julegaver levert i 2021

Norge

Hovedkontor - Drøbak  
Salgskontor - Oslo
Salgskontor - Bergen 
Salgskontor - Trondheim  
Salgskontor - Stavanger  
Salgskontor - Sandefjord  
Salgskontor - Lillehammer  
Salgskontor - Ålesund

Sverige

Salgskontor - Stockholm  
Salgskontor - Gøteborg  
Salgskontor - Lund

Danmark

Salgskontor - København
Salgskontor - Kolding  
Salgskontor - Silkeborg 
Salgskontor - Ålborg 

Finland

Salgskontor - Helsinki

Island

Salgskontor - Reykjavik

- Profilprodukter - Uniform og firmabekledning - Gaver - Mat og drikke 
- Kontorrekvisita - Expo og  arrangementer - Storformat og trykksaker



Barnhusgatan 16 
(Norra Bantorget)







ENDRINGSVILJE



ENDRINGSVILJE



«Problemet er aldri hvordan 
du får nye, innovative tanker 
inn i hodet ditt, men hvordan 
du kvitter deg med de 
gamle.» 

- Dee Hock (visjonær leder og grunnlegger av Visa).

ENDRINGSVILJE



DET ENESTE JEG ER SIKKER PÅ:

«Det som ga deg 
suksess i går gir deg 
IKKE suksess i morgen»

ENDRINGSVILJE



ENDRINGSVILJE

«Det er ikke den sterkeste arten som 

overlever, heller ikke den mest 

intelligente, men derimot den som 

best tilpasser seg forandringer i 

omgivelsene» - Charles Darwin



TEKNOLOGISK TSUNAMI



«Den største feilen ved den 
menneskelige rase er vår manglende 
evne til å forstå betydningen av 
eksponentiell vekst”

- Albert A. Bartlett

TEKNOLOGISK TSUNAMI



«Opptil 35 % av Storbritannias jobber vil bli 
eliminert av computer- og robotteknologi i 
løpet av de neste 20 årene, sier eksperter 
[Deloitte/Oxford University]”

- Telegraph, «Ten Million Jobs at Risk from 
Advancing Technology,» November 14, 2014

TEKNOLOGISK TSUNAMI



«The development of full artificial intelligence
could spell the end of the human race”

- Stephen Hawking

TEKNOLOGISK TSUNAMI



TEKNOLOGISK TSUNAMI

Foxconn: 1.000.000 roboter



WOMEN RULE



«AS LEADERS, WOMEN RULE: 
New Studies find that female 
managers outshine their male 
counterparts in almost every 
measure.»

- Special Report, Bloomberg Businessweek

WOMEN RULE



Kvinner oppnår høyere score i 

kompetansekriterier som definerer 
fremragende ledelse. To av kriteriene kvinner 
scorer høyest i: – å ta initiativ og oppnå 
resultater – tidligere ansett å være mannens 
store styrke!

- Harvard Business Review

12 av 16 

WOMEN RULE



To års studie, 941 ledere (672 menn, 269 kvinner); 
360-graders feedback. Kvinner: bedre enn menn i 

15 av 20 med signifikant bedre score. Menn 
scorer ikke signifikant høyere på noen av 
områdene som måles!

- Lawrence A. Pfatt & Associates

20 av 20 kategorier!

WOMEN RULE



McKinsey & Company fant ut at internasjonale 
selskap med flere kvinner i selskapets styre 
gjorde det langt bedre enn gjennomsnittlige 
selskap i avkastning på egenkapital og andre 
tiltak. Driftsresultatet var 

- Nicholas Kristof, «Twitter, Women, and Power,» The New York Times

56 prosent høyere.
WOMEN RULE



«Research by McKinsey & Co 
suggests that to succeed, 
start by promoting women.»

- Nicholas Kristof, «Twitter, Women, and Power,» The New York Times

WOMEN RULE



Kvinneandelen i IDÉ House of 
Brands: 79 %

Andel kvinnelige ledere: 56 %

WOMEN RULE



ØNSKER DE UNGE Å JOBBE HOS DEG?



Godt sosialt 

miljø

ØNSKER DE UNGE Å JOBBE HOS DEG?

VIKTIGSTE FAKTORER FOR VALG AV ARBEIDSGIVER

Jobbe med 

interessene 

sine

Høyest 

mulig 

lønn

44 % 40 % 36 %



FORVENTNINGER TIL FREMTIDENS ARBEIDSLIV

38%

35%

28%

Mer fokus på ansattes psykiske helse

Mer fleksibel arbeidstid

Mer fokus på ansattes fysiske helse

ØNSKER DE UNGE Å JOBBE HOS DEG?



JOBBE FOR Å LEVE ELLER LEVE FOR Å JOBBE?

1 av 5
ønsker ikke at jobben 
går utover familie og 

fritid 

ØNSKER DE UNGE Å JOBBE HOS DEG?



VIKTIGSTE 
INVESTERING 
I 2023 →?





TRENING = INVESTERING #1



TRENING

Militæret
Politiet
Brannvesenet
Teater
Ballet
Fotball
Håndball
Ishockey
Ski
Tennis



TRENING

Jeg vedder på at:

minst 5 av 10 av dere anser trening som en 
kostnad og ikke en investering.



KULTUR



HVA ER KULTUR?

«Kultur er en refleksjon av hva vi står for og 
hvordan vi oppfører oss ovenfor hverandre; 
vår personlighet som selskap - vår sjel. Vår 
kultur forteller verden hvem vi er og hva 
som gjør oss unike.»

KULTUR



«Culture eats strategy for breakfast»

KULTUR



Wall Street Journal 2013

«What matters most to a company
over time? Strategy or culture?»

Dominic Barton, Managing Director, McKinsey & Co:

«Culture.»

KULTUR



64%
av ansatte føler selskapet de 
jobber for IKKE har en sterk 
jobbkultur 

KULTUR



DU tar vare på menneskene.
Menneskene tar vare på servicen.
Servicen tar vare på kundene.
Kundene tar vare på profitten.
Profitten tar vare på reinvesteringen.
Reinvesteringen tar vare på nyskapningen.
Nyskapningen tar vare på fremtiden.

KULTUR



KULTUR



KULTUR

"Bedrifter må gi mennesker berikende, 
givende liv, ellers er det rett og slett ikke 
verdt det»

- Richard Branson





Kjetil.amundsen@idegroup.no


