
       
 

 

 

 

Nordic Native väljer Internet Border för sin serverdrift  
 
Nordic Native har valt Internet Border som leverantör för serverdriften av sin affärskritiska plattform för social e-butik  

 

– Vi tycker det är riktigt roligt att Nordic Native har valt oss som leverantör av serverdriften av deras affärskritiska e-

handelslösning. Det är extra roligt i och med att de är först ut med en sådan här typ av webbplats, dvs. en social e-butik, 

säger CG Sänne, VD på Internet Border. 

 

- Eftersom hela vår verksamhet är ytterst beroende av att vår externa webbplattform alltid är igång sökte vi efter en 

leverantör som kan leverera extremt höga, garanterade SLA-nivåer Vi har stött på Internet Border tidigare genom åren. 

De är enkla att ha att göra med, levererar snabb service, har en egen datahall i Stockholm, och de har förutsägbara priser 

där i princip allt ingår så valet var ganska enkelt, säger Theodore Bergqvist, VD på Nordic Native.  

 

Internet Border Technologies 
Internet Border är en av de större leverantörerna av IT-drift i Stockholmsregionen. Internet Border har egen datahall 

som möter de allra högsta säkerhetskraven, och som ständigt hålls uppdaterad med den senaste tekniken. Med djup 

kunskap inom teknik och genom ett personligt och flexibelt förhållningssätt till sina kunder når Internet Border sitt 

främsta mål – nöjda kunder. Bland kunderna märks, utöver Nordic Native, bland andra Sweclockers, Gymgrossisten, 

Bonnier AB och Tretti.se. Internet Border Technologies ägs av privata investerare som även är aktiva inom bolaget.  

 

 

Om Nordic Native 

Nordic Native är den första helt sociala e-butiken för friluftsliv och äventyr och som kopplar samman produkter, 

aktiviteter och individer på en gemensam plats. 

 

Nordic Native är mer än bara en butik på nätet, det är också en mötesplats för alla som älskar naturen. Nordic Native 

kombinerar det bästa av social media och möjliggör för användarna att dela sina erfarenheter, bilder, reseberättelser men 

också betyg och recensioner av produkter. 

 

För frågor och mer information kontakta: 

 

Nordic Native AB:   Internet Border Technologies AB: 
Theodore Bergqvist  CG Sänne, VD 

0703-474927  0708-122 333   

theo@nordicnative.se    cg.sanne@internetborder.se 

www.nordicnative.se    www.internetborder.se 

 

 


