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Emagine selger navnet, men selskapet består
Da en internasjonal aktør banket på døren og ønsket å kjøpe navnet deres, benyttet gjengen i Emagine AS,
med daglig leder Bjørn Kaare Bøe i spissen, sjansen til å evaluere selskapets identitet og profil. Resultatet?
9. august skifter Emagine navn til Enfinity.
- Etter en god intern prosess landet vi på at identiteten vår ikke sitter i navnet, men i kompetansen vår og de
flinke folka som jobber her, forteller Bjørn Kaare Bøe.
Sandefjordsfirmaet med 10 ansatte, ble etablert allerede i 2000 som en del av Itegra/Komplett-familien.
I dag holder selskapet til på Aagaards plass og eies av de ansatte.
Enfinity = uendelige muligheter
- Vi opplever at mange kjenner til navnet vårt fra ulike idrettsarenaer, kulturbegivenheter og andre
arrangement hvor vi gjennom mange år har vært synlige. Det er kanskje ikke like godt kjent at det vi leverer
er løsninger for internett, forklarer Bøe.
Med navnet Enfinity, et ordspill på Infinity, altså uendelighet, og ny profil ønsker bedriften å vise sin
nysgjerrighet på ny teknologi og hvordan kompetansen hele tiden må utvikles i takt med digitale fremskritt.
- Den digitale fremtiden er uviss og spennende og har uendelige muligheter! Med Enfinity-navnet forplikter
vi oss til å hele tiden oppsøke ny kunnskap og tørre å teste nye løsninger.
Nytt navn, samme flinke folka
- Bortsett fra navnet er vi de samme gamle. Vi skal fortsette å utvikle digitale løsninger med fokus på ehandel og andre nettbaserte produkter. Vi har de samme dyktige ansatte, med den samme kompetansen.
Vi skal fortsatt holde til i samme lokaler og jobbe videre med gode kunder og samarbeidspartnere, forsikrer
Bøe.
Enfinity AS står blant annet bak noen av Norges største nettbutikker, samt en rekke nettsideløsninger for
både nasjonale og lokale aktører.
- Selv om det kan ta litt tid å venne seg til nytt navn og innpakning, kan både eksisterende og fremtidige
kunder føle seg trygge på at de vil møte de samme verdiene og den samme kunnskapen når de tar kontakt
med oss!
For mer informasjon om navnebyttet – besøk www.enfinity.no
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