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Tibnors lansering av Webshop i Norge en stor suksess 

Tibnor, ledende nordisk distributør av stål, andre metaller og bearbeidingstjenester, har i Norge 

lansert webshop for stålprodukter med stor suksess. 

 

Tibnor har en sterk posisjon i det norske markedet og betjener i dag flere tusen kunder i Norge pr. år. 

Bare i Norge har Tibnor åtte lager og logistikkenheter, som sikrer korte ledetider og meget høy 

leveringspresisjon. 

 

Nå har Tibnor også lansert en onlinetjeneste for bestilling av stål og metaller – Tibnor Webshop. 

Webshop ble lansert 16. januar 2017, og kunderesponsen har vært over all forventning. Etter kun en 

måned er over 500 kunder registrert som brukere av Tibnor Webshop. 

 

Erik Tønnesen, country manager for Tibnor i Norge forklarer: «Vi er stolte av å lansere vår Webshop 

til kundene. Mange av kundene er allerede aktive på netthandel, og brukerne vet at netthandel er 

enkelt, kjapt og alltid tilgjengelig. Dette gjelder også kjøp av stål på nett. På vår webshop vil kundene 

enkelt få tilgang til markedets bredeste sortiment av stål og metaller. Via webshop vil kundene også få 

tilgang til sertifikater, ordredokumenter og oppfølging av ordre. Vi kan som regel sende varene samme 

dag for lagerordre plassert innen kl 12:00.» 

 

Erik fortsetter: «Kundene setter pris på muligheten, og det frigjør kapasitet til mer krevende 

forbedringsarbeid. Det viser også at kundene forventer å ha forskjellige typer kontaktpunkter og 

løsninger avhengig av behov og preferanser. Hos Tibnor kan kundene nå velge mellom personlig 

service, webshop og EDI-løsninger.»  

 

Tibnor webshop er tilgjengelig fra hjemmesiden www.tibnor.no 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

 

Erik Tønnesen 

Country Manager, Tibnor AS 

Tel. +47 907 83 062  

erik.tonnesen@tibnor.com  

 

 

 
 

 

Tibnor forsyner industri og verksteder i Norden og Baltikum med stål og metaller. Vi er samlingspunktet for smartere 

løsninger. Vi forener våre egne, kundenes og leverandørenes potensiale og kompetanse. Sammen gjør vi nordisk industri 

enda sterkere. Tibnor er en datterselskap av SSAB. Vi har 1100 ansatte i 7 land. I 2016 hadde vi en omsetning på SEK 6,9 

milliarder.  For mer informasjon: www.tibnor.no  
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