
VIRKSOMHEDSEJER: 

Hos IT El Teknik i Vejen har de droppet at sende hver medarbejder  
på indkøb efter arbejdstøj. I stedet har de fået en løsning, hvor 
det er hurtigt og nemt at bestille tøj til alle. Fordelen er, at de 
20 ansatte nu har et ensartet og professionelt look. 

ARBEJDSTØJET SENDER 
ET VIGTIGT SIGNAL TIL 
KUNDERNE  

Én slags trøje – én anden slags bukser. Hos IT El Teknik  
har der været mange forskellige typer af arbejdstøj igen-
nem tiden. Medarbejderne kørte nemlig selv til trælasten 
eller andre butikker for at prøve og købe det, de ønskede. 
Derfor har virksomheden nu valgt at få arbejdstøj gennem 
Solar, som de i forvejen handler med. 

- Jeg kunne se, at vi kunne spare noget tid, ved at mine 
medarbejdere ikke skulle suse rundt i butikkerne i  
arbejdstiden, siger Mikael Hansen Søbye, der er installatør 
og ejer hos IT El Teknik. 

- Og så har vi fået en ensartethed, som sender et godt 
signal, når vi er ude af huset, mener han.

Solars beklædningsbus kom på besøg hos virksomheden, 
hvor de nyeste kollektioner blev vist frem. Alle medarbej-
dere kunne komme med ønsker til tøjet og på samme tid 
blive målt op og prøve diverse modeller. Ud fra det blev 
der lavet et udvalg, hvor medarbejderne nu kan vælge 
jakker, bukser, veste, hættetrøjer og meget mere  
– alt sammen med virksomhedens logo.

- Medarbejderne er godt tilfredse, fordi de har fået  
noget lækkert arbejdstøj. Og kunderne kan genkende  
os på tøjet, forklarer Mikael Hansen Søbye. 

SÅDAN FOREGÅR DET: 
Solars beklædningsbus kører ud til dig, og du  
sammensætter her dit sortiment i samarbejde  
med Solars beklædningsspecialist. Opmåling af  
medarbejdernes størrelser samt placering af logo 
og tryk aftales herefter. De gemte data gør det  
efterfølgende muligt at bestille arbejdstøj nemt  
og hurtigt. Beklædningsbussen indeholder komplet  
arbejdsbeklædning som bukser, T-shirts, sweat-
shirts, jakker, sikkerhedssko, værnemidler og meget 
mere fra forskellige kendte mærker.
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