
 

 
Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, 
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Fjordkraft ny leverandør i Vismas innkjøpssamarbeid 
 
Fjordkraft, en av Norges  største strømleverandører, blir nå med i Vismas innkjøpssamarbeid.  
 
– Vi har valgt Fjordkraft som partner fordi de er offensive, profesjonelle og har gode produkter og tjenester, 
sier Kenneth Løvold, Administrerende Direktør i Visma Mamut AS. Mange bedrifter er lite bevisste når det 
gjelder valg av strømleverandør. Det tar tid og ressurser å orientere seg i markedet, og mange har derfor ikke 
mulighet til å foreta en nøye gjennomgang av hvilken avtale de faktisk har. Med vår avtale kan alle være sikre 
på at deres strømpriser vil være gode og stabile over tid, påpeker Løvold. 
 
Bygger en sterk posisjon i bedriftsmarkedet  
Flere tusen norske bedrifter er kunder av Vismas innkjøpssamarbeid, og kan kjøpe kvalitetssikrede produkter 
og tjenester fra anerkjente leverandører til markedsledende priser. Muligheten til å synliggjøre sine produkter 
og tjenester overfor hele denne kundemassen var den viktigste årsaken til at Fjordkraft ønsket å bli en del av 
Vismas innkjøpssamarbeid.  
 
–  26.000 norske bedrifter har allerede valgt Fjordkraft og vi er i sterk vekst. Vi jobber aktivt med å posisjonere 
oss i bedriftssegmentet. Vi er glade for å komme inn som leverandør i Vismas innkjøpssamarbeid og i 
fellesskap utvikle et samarbeid til nytte for alle parter, forteller Roger Finnanger, salgssjef i Fjordkraft. 
 
Trygge, kvalitetssikrede innkjøp  
–Når vi velger nye partnere til vårt innkjøpssamarbeid vet kundene våre at vi har kvalitetssikret leverandøren  
med tanke på pris, kvalitet, profesjonalitet, service og leveringsevne. Det at vi forhandler på vegne av mange 
tusen gjør at våre kunder vil oppnå betydelige besparelser ved å benytte våre avtaler, oppsummerer Kenneth 
Løvold.  
 

Les mer på www.visma.no/innkjopssamarbeid 
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