
E-handler trygt arbeidsmiljø på nettet
Industrivarer i Namsos bruker Skyddas nye e-handelsplatform for å best mulig kunne betjene 
kunder fra bygg- og anlegg, mekaniske verksteder og produksjonsbedrifter. 
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Skydda Norge - en av landets største leverandører innen 
HMS og personlig verneutstyr - lanserte nylig sin nye  
e-handelsplatform skydda.no - internt kalt Kunskaps- 
senteret. 
 
Med denne plattformen kan Skydda gjennom personlig råd- 
givning skreddersy tilgangen til produkter og tjenester helt 
etter kundenes individuelle behov.

 
Camilla Wikan er butikksjef hos Industrivarer i DDE-bygda 
Namsos. Bedriften har siden 1980 levert et bredt spekter av 
PPE-produkter, industrielt og mekanisk utstyr, samt ulike 

typer festemidler. Nylig tok den populære forhandleren i bruk 
Skyddas nye e-handelsløsning, og erfaringene så langt er 
gode:

 - For oss fungerer det veldig bra å bestille varene gjennom 
nye skydda.no. Vi legger inn bestilling, også ordner vi oss 
stort sett selv etterpå. Det er enkelt, forklarer butikksjef 
Wikan.

Industrivarer selger produkter til en svært sammen-
satt målgruppe.

- Typiske kunder hos oss kan være fra bygg- og anlegg, me-
kaniske verksteder, produksjonsbedrifter - eller privat- 

PÅ NETT: Industrivarer i Namsos bruker Skyddas nye E-handelsløsning for å best mulig kunne serve kundene sine.



E-handler trygt arbeidsmiljø på nettet

Artikkelen er levert av Skydda Norge. Vi er en ledende leverandør av  
HMS-løsninger og personlig verneutstyr til industri- og byggesektoren.  
Skydda Norges misjon er å gjøre våre kunders hverdag tryggere, enklere 
og mer lønnsom. Kontakt oss gjerne på post@skydda.no | tlf.22 88 44 10 eller 
besøk våre nettsider på skydda.no.

personer, forklarer Wikan. 
 
Nye skydda.no er designet for å effektivisere innkjøp og 
administrasjon. Bedrifter finner all informasjonen de 
trenger om personlig verneutstyr, og de kan gjennom 
opplæring skaffe seg nødvendig kompetanse og spore opp 
utgåtte produkter.
 
- Den største fordelen for kundene er at de kan få skred-
dersydd sortimentet helt etter egen bedrift. At kundene 
nå vil kunne finne alt dette på en og samme plattform, 
har ikke vært mulig tidligere, forteller markedsansvarlig 
Karoline Klatran i Skydda Norge AS.
 
-  E-handel på skydda.no er lett å bruke og søkemotoren 
gjør det raskere å finne produkt og pris for sluttkunde. 
Utgangspunktet er at alle skal tjene på rett sikkerhet, 
understreker Karoline Klatran.

ALLE GÅR I PLUSS: -  E-handel på skydda.no er lett å bruke 
og søkemotoren gjør det raskere å finne produkt og pris 
for sluttkunde. Utgangspunktet er at alle skal tjene på rett 
sikkerhet, understreker Karoline Klatran.


