
 

Mosseselskap satser i tre land 

 

UT I VERDEN : Det var Heidi Hoen som i fjor startet Brectus. Nå ser hun store muligheter 

i utlandet. Foto: Jon Gran 

 Av Jon Gran 
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Reklameselskapet Brectus i Moss tråkker til og etablerer virksomhet i 
Danmark, Sverige og Polen. 

Selskapet som med Heidi Hoen i spissen ble etablert i januar i fjor lyktes så 
godt at man uten å blunke trår til med en betydelig ekspansjon. 

Rask vekst 

I Norge er Brectus på rekordtid blitt en landsdekkende totalleverandør 
av messeutstyr, reklameartikler, arenareklame, butikkmateriell og 
profileringsløsninger. I samarbeid med Selek Gruppen etableres det 
nå egne avdelinger i Göteborg og i Aalborg i Danmark. I tillegg starter 
Brectus en egen produksjonsavdeling i Polen. Nettsidene vil fra 
starten av februar bli på norsk, svensk, dansk, polsk og engelsk. 

– Vi har allerede polske ansatte i Moss i dag. Dermed er det ganske enkelt 
å starte opp i Polen, sier daglig leder Heidi Hoen til Moss Avis. 



 

UT I EUROPA: Reklamebyrået Brectus tenker stort og ekspanderer i flere 
land. Fra ventre mediegrafiker Therese B. Romnæs, daglig leder Heidi Hoen, key account 

manager Kjetil Clemetsen og salgs- og markedskoordinator Nina Evensen. Foto: Jon Gran 

Hun eier Brectus sammen med styreleder og ektemann Vidar 
Edvardsen som i 25 år var en del av Selek Norge før han solgte seg ut 
i 2006. 

Innenfor EU 

For selskapet er Polen-avdelingen viktig. Gjennom den avdelingen 
sikres tollfrie leveranser til de nye markedene i Sverige og Danmark, 
eller for den saks skyld, markedene i hele Europa. 

– Dette er en del av vår langsiktige strategi. Vi ser at markedsaktører stadig 
konsoliderer og kjøper seg opp i utlandet, enten det er fra svensk, dansk 
eller norsk side. Brectus ønsker å tilby sine kunder produkter av samme 
kvalitet i alle land, innenfor messe, storformat, bannere, markeds og 
reklameprodukter, skriver selskapet i en pressemelding. 

Brectus' hovedkontor i Norge skal bestå som før, og avdelingen har i 
dag åtte ansatte i Moss. 

 


