– Traktorer, trucker og kompaktlastere er blitt populære
netthandelsvarer
Etter at Wee Tradings nye netthandelsportal ble opprettet, har over 1400
personer, kommuner og bedrifter registrert seg i systemet. Nå handles det
varer i 100 000 kroners klassen over nett.
– Netthandelen har fungert bra før, men nå ser vi virkelig fordelene med det nye
systemet, sier daglig leder i Wee Trading, Rune Wee. Han har vært vitne til en økning –
og en vesentlig forenkling – av netthandelen på wee.no siden oppstart av den nye
handelsportalen i februar.
I praksis gjør det nye systemet kjøpsprosessen mer strømlinjeformet, fordi kunden nå er
registrert og enklere kan handle uten å involvere mellompersoner i prosessen.
Designmessig er endringene små, og nå får man også oversikt over lagerbeholdningen
av aktuelle kjøpsvarer.
– Vi assisterer selvfølgelig kunder som ønsker det, og gjerne dem som handler store og
dyre varer over nett, slik at hele prosessen skal gå så knirkefritt som mulig fra betaling
til leveranse. Men for det meste ruller dette av seg selv, og alle virker fornøyde, sier
Rune Wee.
Traktorer over nett
Maskinansvarlig i Wee Trading, Jan Sigurd Bakken, har merket seg en stor økning i
salget av traktorer, kompaktlastere og trucker over nett den siste tiden.
– Hittil i år har vi har solgt åtte Attack trucker på opp til 3,5 tonn fra Stavanger i sør til
Bjugn i nord, og vi har solgt fire kompaktlastere opp til 5 tonn størrelse fra Nøtterøy i
sør til Alta i nord, forteller Bakken.
– Dermed har vi fått bekreftet det vi følte på allerede i fjor, nemlig at entreprenørene
handler mer på nett i hele Norge enn tidligere. Vi har også fått bekreftet at våre
kinesiske merkevarer har fått tillitt i markedet, og det er vi glade for, sier
maskinansvarlig i Wee Trading, Jan Sigurd Bakken.

