
 

20 prosent omsetningsvekst i 2011 

 
(Oslo 2. juli 2012) Idium økte omsetningen med 20 prosent i 2011 til 59 millioner kroner. Resultat før skatt 

endte på 1,8 millioner kroner mot 900 000 året før. – Vi har hatt god lineær omsetningsvekst siden 

oppstarten i 1999.  Produktutvikling og innovasjon i takt med markedsendringene er avgjørende for å lykkes 

med selskapets vekststrategi, sier administrerende direktør Henning Edwardsen i Idium. 
 

Høsten 2011 lanserte Idium tre nye produktområder, Idium Sosiale medier, Idium Mediebyrå og Idium Apps. 

Dette er områder som tradisjonelt har vært forbeholdt store selskaper med solide markedsbudsjetter.  

 

– At løsningene nå er tilgjengelige i SMB-markedet er nytt og spennende. De tre nysatsningen viste vekst og 

levedyktighet fra dag én.  Idium beveger seg fra å være en tradisjonell nettsideleverandør til å bli en 

totalleverandør av online markedsføringstjenester, enten det er webpublisering, apps,  rådgivning, design, 

sosiale medier eller nettmarkedsføring.  Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter med behov for  

kostnadseffektive løsninger, sier Edwardsen. 

 

Idium Sosiale medier gir kundene tilgang til et brukervennlig publiseringsverktøy for Facebook. Avdelingen 

tilbyr hele verdikjeden fra oppsett, innhold, design, rådgivning, analyse og oppfølging.  

– Idium Sosiale medier skal først og fremst hjelpe små- og mellomstore bedrifter til å bli mer digitale og sosiale. 

Løsningen er skreddersydd for bedriftsmarkedet og representerer nye muligheter for hvordan norske bedrifter 

kan kommunisere og selge varer og tjenester ved hjelp av sosiale medier, sier Edwardsen. 

 

Apps-avdelingen utvikler skreddersydde løsninger til bedrifter som ønsker å få laget egne apps for 

mobiltelefoner og lesebrett. Appene kan eksempelvis fungere som en nyttefunksjon som sikrer at bedriftene 

får bedre avkastning på sine backofficesystemer.   

– Appene ble raskt populære i SMB-markedet. Typiske kunder er selskaper med ansatte som eksempelvis er 

mye utenfor kontoret og som har behov for å ha all relevant tilgjengelig informasjon  i én skreddersydd 

bedriftsapplikasjon. Det kan være rørleggere, konsulenter, selgere, elektrikere, vaskehjelper eller 

sikkerhetsvakter, sier Edwardsen. 

 

Med Idium Mediebyrå beveger selskapet seg inn på nok et nytt forretningsområde hvor markedsrådgivning står 

sentralt.  –  Avdelingen gir råd om hvordan kundene kan få mest mulig ut markedsbudsjettene ved å ta i bruk 

digitale kanaler som salgsstrategi. Vi analyserer kundenes tilstedeværelse i ulike kanaler, og finner en riktigere 

balanse for bruk av eksempelvis annonsering på nett, bruk av Facebook og generell synlighet på digitale 

plattformer. Tilbakemeldingene fra bedriftsmarkedet er at de har savnet denne type totaltjenester for digital 

kommunikasjon, sier Edwardsen. 

 

I dag har Idium 5 000 bedriftskunder og nærmere 100 ansatte.  Idium har i tilegg  en utvikleravdeling på seks 

personer i Krakow i Polen. 

 

– I Polen får  vi tilgang til dyktige utviklere til lavere kostnader. IT-miljøet i Krakow er i ferd med å bli 

profesjonelt og solid, samtidig er kulturforskjellene relativt små sammenlignet med lavkostland som India. Kort 

reiseavstand var også avgjørende for valget av Polen. Med prestasjonskultur som et viktig element i selskapets 

forretningsstrategi er nærhet og tett oppfølging av ledere og ansatte sentralt, enten de arbeider i Polen eller 

Norge. I Idium har vi grunnlegende tro på at medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet er to ting av samme 

sak. Skal kundene bli fornøyde må de møte tilfredse medarbeidere, sier Edwardsen.  



 

Bilde: 

Adm.dir Henning Edwardsen (tv) og markedssjef og gründer Tor Magnus Kolfloaath. 

 

For ytterligere informasjon: 

Henning Edwardsen, administrerende direktør. Mobil: 934 81 501. Mail: henning@idium.no  

 

Idium utvikler og leverer Norges mest solgte nettløsninger. 5000 små- og mellomstore bedrifter i Norge bruker Idiums 

nettløsninger. Idium leverer nettsider, nettbutikk, sosiale medier-produkter, mobile apps og tilhørende tjenester. Selskapet 

har nær 100  ansatte og kontorer i Oslo, samt en utvikleravdeling Polen.  
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