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Baggrund
SmartVan er et dansk selskab med speciale i professionelt udstyr til varevognen.
Med Danmarks bredeste sortiment finder du her alt, hvad du mangler for at gøre hverdagen med varebilen lettere. Vores produkter 
er udvalgte ud fra et højt krav til kvalitet og et skarpt øje på dagligt brug.
SmartVan er udover vores crashtestede, heavy duty aluminiumstagbøjler kendte for vores forsikringsanbefalede løsninger til tyveri-
sikring af varevognen.
Derudover markedsfører SmartVan også egenproducerede varerumsgulve og -sider, flådestyring, forsikringsgodkendte GPS-tracke-
re og Plug´n Play LED til varerummet.
Andet udstyr fra SmartVan omfatter bilindretning, invertere og batteriladere, LED-arbejdslys, sidebars, tagbøjletilbehør, rørbokse og 
læsseruller samt trinbræt og bagdørsstiger. 

SMARTVAN GØR DET NEMT
Convenience er nået til udstyr til varebiler
Convenience har længe været trenden inden for handel med den almindelige forbruger. Hos SmartVan mærker vi det samme 
behov fra vores samarbejdspartnere, og vi arbejder derfor hele tiden på at gøre tingene simplere og nemmere til fælles bedste. 
Vi laver derfor komplette produktkit, tilbyder one-stop-shopping med dag-til-dag levering og står parate til at gå den ekstra 
meter. Vores partnere glæder sig kort sagt over innovative løsninger, der letter hverdagen gennem hele værdikæden.

I dag viser SmartVans koncept, hvor vi har samlet et bredt sortiment inden for professionelt udstyr til varebilen i 
stigende grad sin styrke. Således benytter både bilforhandlere, værksteder og håndværkere sig i stigende grad af for-
delene ved one-stop-shopping hos SmartVan. 

Rent konkret lægger vi hos SmartVan mange ressourcer i at optimere vores digitale tilbud, så kunder ikke bare nemt 
kan bestille men også hurtigt kan få svar på spørgsmål om de enkelte produkter. 
Derudover udvikler vi Plug´n Play løsninger, der sparer værdifuld tid for vores samarbejdspartnere. Endvidere har det 
også vist sig vigtigt for vores kunder, at vi samler enkelte delprodukter til komplette pakkeløsninger, hvori alt er inklu-
deret. Her spares der tid i bestillingsproces, i den efterfølgende lagerhåndtering samt på værkstedet, hvor produkter-
ne installeres i varebilerne.

Mikael Jensen, direktør for SmartVan, udtaler ”efter en spændende proces hvor vi har bygget SmartVan konceptet op 
til den succes som vi oplever i dag er det en fornøjelse at opleve vores kunder og samarbejdspartnere sige, at Smart-
Van er stedet, hvor du nemt kan finde de rigtige, praktiske og innovative produkter, der er designet til anvendelse i en 
hverdag på byggepladser over hele landet. Vi ser frem til de kommende måneder, hvor vi kan barsle med flere spæn-
dende tiltag”.


