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Få en skræddersyet
arbejdstøj webshop til 
din virksomhed
Hvilke artikler plejer vi at bestille? Hvad hedder 
farverne? Hvilke størrelser bruger Hans Jensen? 
Hvad med logoer og logoplaceringer?  ... og ikke 
mindst: Hvilke priser og leveringsbetingelser har 
vi aftalt?

Alle disse spørgsmål behøver du ikke at 
bekymre dig om at huske, hvis du som kerne-
kunde hos J.A.K. Workwear har fået skræddersyet 
en arbejdstøj webshop til din virksomhed.

Du sparer tid og besvær, fordi du får:
- fuld kontrol over aftalte produkter og priser
- sikkerhed for rigtigheden af bestillingen
- muligheden for at bestille døgnet rundt

Adgang til webshoppen kan delegeres til
- ledelse/administration
- økonomiafdeling
- indkøber/indkøbsafdeling
eller 
- den enkelte medarbejdere, der så selv kan 
bestille sit arbejdstøj indenfor aftalte rammer.

Alle medarbejder kan registreres med deres mål, 
så de altid får de rigtige varer i de rigtige størrelser.

Har du ofte behov for dag-til-dag levering, kan vi 
lave en aftale om, at vi altid har dine logoer på 
lager.

Produktillustrationer og beskrivelser stiller vi natur-
ligvis til rådighed, så du og dine medarbejder kan 
lave en oversigt over de varer, jeres skræddersyede 
webshop skal indeholde.

Beslutter du dig til en webshopløsning, får du den 
nødvendige sparring og vejledning af den
B2B konsulent, du som kernekunde laver dine 
aftaler med. Du bliver guidet hele vejen igennem 
og ud fra din virksomheds behov laver vi en 
skræddersyet webshop til jer.

Fordi vores slogan YOU’LL NEVER WORK ALONE
forpligter: Vi vil ikke kun vil være en leverandør, 
men en sparringspartner, når det gælder den
komplette arbejdstøjsløsning.
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