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Strategiskt samarbete inom IoT-området med Ahlsell 
 
Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter 
och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, 
industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. Ahlsell är verksamt på 
marknaderna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen.  

Nordic Platinum Network ska som distributör av Milesight IoT-produkter förse Ahlsell med produkter, stöd 
och kunskap, och Ahlsell kommer att marknadsföra dessa IoT-produkter av hög kvalitet, för att möjliggöra 
effektiva lösningar för fastighetsbolag, kommuner, industri och nätägare, som spar arbete, 
installationskostnader, driftkostnader, och inte minst miljön.  

Stefan Frisenfelt är försäljningschef på Nordic Platinum Network: ”Det är fantastiskt spännande att få inleda 
detta strategiska samarbete med Ahlsell, där vi ser att vi har gemensamma värderingar vad gäller kundnyttan. 
Att få möjligheten att nå ut med våra lösningar tillsammans med Ahlsells stora och etablerade organisation är 
oerhört viktigt, och timingen känns helt rätt”. 

Johan Wåhlén, Marknadschef på Ahlsell: ”Rätt partners och kvalitativa produkter är ett måste för oss som 
ledande distributör i den utveckling samhället och marknaden kräver. Vi är mycket glada att tillsammans med 
Nordic Platinum Network kunna erbjuda våra kunder ett sortiment och kunskap som ligger helt rätt i tiden” 

För mer information kontakta: 

Nordic Platinum Network AB 
Stefan Frisenfelt, Försäljningschef: 010-424 10 08 
stefan@nordicplatinumnetwork.com 

Ahlsell Sverige AB 
Johan Wåhlén, Marknadschef – Mobile telecom & IoT: 0586-200 223 
johan.wahlen@ahlsell.se 

 
 
Om Nordic Platinum Network AB 
Nordic Platinum Network AB är en värdeskapande distributör. Vi erbjuder återförsäljare, service providers och 
operatörer i Norden en möjlighet att bygga sin verksamhet kring ett brett sortiment av nätverks och 
säkerhetsprodukter. Vi utbildar och skapar affärsmöjligheter för våra kunder genom nära samarbete mellan 
oss och återförsäljaren. Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi vet att våra kunder valt oss framför våra 
konkurrenter och är alltid måna om att ge dem mervärde och inspiration. Vi hjälps åt för att hjälpa. Läs mer 
på: www.nordicplatinumnetwork.com 
 
Några av våra produktområden 
Wi-Fi - Trådlösa länknät - switchar – routrar – övervakningskameror - IoT 
 
 


