
Julas nye digitale katalog – fleksibel og miljøvennlig
Nå kommer Julas nye katalog med mange spennende produkter og over tusen nyheter.

Men den største nyheten er kanskje at katalogen bare blir publisert i digital versjon (på www.jula.no).

– Dette er selvsagt en følelsesladet avgjørelse for min del, siden jeg har vært med på å lage katalogene siden Jula startet. På den tiden, på
80-tallet, var vi ganske langt fra den digitale produksjonen vi ser i dag, det var mye klipping og liming. Men vi må følge med i tiden, og vi ligger
i forkant med det digitale, samtidig som vi tar hensyn til miljøet og omfordeler ressurser for satsinger i andre medier, for eksempel TV og nett.
Den nye katalogen er med sine 438 sider den tykkeste hittil. Den har en herlig følelse, og det er med et tydelig kundefokus at vi nå velger å
publisere digitalt, sier Karl-Johan Blank, Julas konsernsjef og eier.

For Julas kunder innebærer den digitale satsingen at katalogen alltid er lett tilgjengelig på flere forskjellige plattformer, f.eks. på mobilen eller
datamaskinen. Den digitale katalogen er et ledd i Julas digitale satsing, som også omfatter det nye nettstedet som ble lansert i fjor. Den
digitale katalogen er også veldig miljøvennlig sammenlignet med papirkatalogen.

– Digitalisering av katalogen er et ledd i Julas arbeid for bærekraft. Gjennom å være effektive i det vi gjør, skaper vi bærekraftige løsninger på
lang sikt. Ett eksempel er omleggingen av logistikkflyten til Julas sentrallager. Transporten ble flyttet fra lastebil til tog, noe som reduserte
karbondioksidutslippene med nærmere 95 prosent. Den digitale katalogen er enda en måte å gjøre Jula mer bærekraftig på, sier Per
Jacobsen, administrerende direktør.

Den nye digitale katalogen gir enda større fleksibilitet og bedre mulighet for å ta beslutninger raskt.

– Digital publisering av katalogen vår er helt i tråd med vår digitale strategi, og det styrker vår digitale profil. I fjor lanserte vi det nye nettstedet
vårt, som også er en sterk digital plattform. Nå tar vi ett steg videre og fornyer katalogen. Med en digital katalog er vi bedre rustet for
kommende utfordringer, den gir oss valgmuligheter og muligheten til å reagere raskt på endrede forhold, sier Per Jacobsen.
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Jula AB er et familieeid selskap med hovedkontor og sentrallager i Skara i Sverige. Jula tilbyr kreative hjemmefiksere og profesjonelle et
attraktivt utvalg til lave priser via varehus. Jula har ca. 2700 ansatte og totalt 78 varehus, hvorav 43 i Sverige, 24 i Norge og 11 i Polen. I 2014
omsatte Jula-konsernet for cirka 5,3 milliarder SEK.

Gå gjerne inn på www.jula.no for å få mer informasjon.


