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Näthandeln viktig del för Malin i Ratan
Tvåltillverkaren Malin Lindmark i Ratan expanderar sin verksamhet alltmer. I vår �yttar lager
och butik till nya lokaler i Ratan. Webshopen är en betydande del av försäljningen.
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– Det här är fördelen med att ha företag på landsbygden. Lantbrevbäringen kommer och hämtar det som ska
skickas, säger Malin Lindmark och visar på en låda med produkter som står vid hennes hus i Ratan.

I år är det 15 år sedan Malin Lindmark började med försäljning av egenproducerade tvålar. Då ingick hon i det
hantverkarsamarbete som säljer sina produkter ur en lokal under namnet Hantverk i Ratan.

Verksamheten har växt eftersom och sedan ett år tillbaka jobbar Malin själv heltid i företaget. Hon har även två
anställda på halvtid och en timanställd. Nu är verksamheten på väg att ta ett kliv till då hon köpt ett mindre hus i
Ratan som ska byggas om till lagerlokal och butik.

– Jag behöver nog nån �er nu till lager- och orderhantering, säger Malin Lindmark.

Hon säljer en del av sina produkter via återförsäljare och en del i butiken i Ratan. Webshopen som hon startade för
2,5 år sedan står för 40 procent av omsättningen.

– Just webshopen tog fart jättemycket i höstas. Men å andra sidan så har återförsäljarna ökat mycket också, säger
Malin Lindmark.

Men ökningen hänger ihop.

– Det är ju e-handelssidan som syns utåt. På så sätt får man också kunder till återförsäljarna.

Vill man starta en webshop �nns en mängd olika sidor och lösningar att välja på. Ju mer funktioner desto mer
kostar det.

– Sen tror jag inte att man ska brassa på med det glassigaste på en gång.

Malin är på väg att byta plattform och då ska hon titta på �er betallösningar än bara handel med kort.

– Ju mer möjligheter till betallösningar desto �er handlar.

Hon ser ingen anledning att tveka om man vill starta en webhandel.

https://www.mellanbygden.nu/


– Nej, kör! Det är dumt att skrämma upp sig i förväg.

Att tro att det bara är att lägga upp en hemsida och sen få kunderna att srömma till är däremot naivt. Malin har sin
bästa marknadsföringsplats i Instagram.

– Lite mer Facebook nu också. Men det är Instagram som gör att kunderna hittar dit. Det bästa med Instagram är
alla lojala kunder som så fort de fått hem en order tar en bild och lägger upp. 
Det är bästa marknadsföringen. Mun till mun. Instagram är småföretagarens bästa vän.

Men Malin lägger också själv mycket tid på Instagram.

– Det är inte bara att jag lägger upp inlägg utan jag är aktiv och svarar på inlägg också. Även i andra forum.

Invigningen av de nya lokalerna är tänkt att ske i mars.
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Instagram är småföretagarens bästa vän.


