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Optimera-offensiv i verktøy-krig

Kraftig økning for Optimeras satsing på verktøy og festmidler med salgsvekst på 25 prosent i fjor til 
350 millioner kroner. 400 selvbetjeningscontainere utplassert på byggeplass.

Av: Byggeindustrien  |  

– Vårt konsept for verktøy og festemidler er ett av flere konkrete utslag av vår strategiomlegging fra 
vareleverandør til tjenesteleverandør. Byggmestre, entreprenører og andre proffkunder kan her dra veksler 
på vår styrke både som spesialist og generalist. De får spesialistbetjening på byggeplassen, VF-container 
med innhold som følger progresjonen i byggeprosjektet og kan i tillegg handle på et antall utsalgssteder som 
er ca dobbelt så stort i antall som det de største rene spesialistene kan skilte med, opplyser markeds- og 
kategoridirektør Erik Tønnesen.

Optimera har 400 containere ute på byggeplass. Med base i 12 spesialistsentre fra Kristiansand til 
Trondheim er 20 salgsspesialister på veien med spesialinnredede varebiler og mobilt kontor. Halvparten ble 
rekruttert i 2012. Oppgaven deres er å gi råd og etterfylle containerne.

– Det innebærer langt mer enn sjauing. Et prosjekt krever ulike typer materiell i ulike faser. Typisk kan det 
være kraftige dimensjoner til å begynne med og mindre mot slutten av prosjektet, kommenterer Tønnesen.

I 2009 omsatte Optimera verktøy og festemidler i proffmarkedet for 180 millioner kroner. I 2012 rundet 
omsetningen 350 millioner kroner. Fra 2011 til 2012 var veksten 25 prosent. Containerne inneholder også 
lim, fugemasse og andre produkter som krever FDV-dokumentasjon.

– Enten produktene hentes fra container eller kjøpes inn av hoved- eller underentreprenører hos Montér eller 
Optimera proffsentre, blir FDV-dokumentasjon generert automatisk. Optimera har satset for fullt på 
Cobuilder, og var i desember første aktør ute med CobuilderPro som gjør det mulig å profesjonalisere 
utseendet på dokumentasjonen og få elektronisk mottakskvittering fra byggherren, opplyser Tønnesen.

– Konseptene våre er rettet inn mot å redusere tidssvinn for proffkundene slik at de kan konsentrere seg om 
byggeaktiviteter og ikke administrasjon og logistikk, fremholder Tønnesen.
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