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Lager och Distribution

LAGER OCH DISTRIBUTION INOM NORDEN OCH
BALTIKUM
DAMCO ERBJUDER LAGER- OCH DISTRIBUTIONSTJÄNSTER FÖR KUNDER MED PRIMÄRT
SPRIDNINGSOMRÅDE INOM NORDEN OCH BALTIKUM ENDAST 3 KILOMETER FRÅN GÖTEBORGS HAMN
Flexibilitet är vårt honnörsord och skräddarsydda lösningar anpassade till kundens
behov är vår styrka. Vi har en trogen skara medarbetare som jobbar med kunden i
fokus. Vi är övertygade om att nyckeln till framgång sitter i personalens ambitioner
att utföra kundens uppdrag med kvalitet ut i minsta detalj.

DAMCO.COM

VAD DET INNEBÄR

VARFÖR DAMCO?

Implementering av nya kunder sker inom ramen för
vårt lokala team med nära koppling till vår operativa
verksamhet, vilket borgar för stor förståelse för
kundens behov och en effektiv implementationsprocess.

•
•
•
•

För distributionsuppdrag använder vi oss av utvalda
underleverantörer som är specialiserade på respektive
marknad. Därmed åstadkommer vi kostnadseffektiva
lösningar med hög kvalitet och leveransprecision.

•
•
•

En del av A.P. Moller-Maersk gruppen
25 + års erfarenhet i Sverige
Erfaren och engagerad personal
Övervakningssystem med hög säkerhet
(50+ kameror)
Uppdaterad gaffeltruck flotta
Mycket bra referenser från kunder
Betoning på att hålla ett rent och städat lager

Vi har ett väl utbyggt övervakningssystem som är
dimensionerat för att täcka även hantering av gods
med höga värden och med stora möjligheter till
uppföljning av godsförflyttningar.
DAMCO

Vi tillhandahåller tjänster inom:
• Lagerhållning
• Helpallshantering
• Plock ned på stycknivå
• Crossdocking

Specialtjänster inom:
• Sampackning
• Ompackning
• Ompallning
• Returhantering
• Etikettering
• Tullhantering

GÖTEBORGS HAMN

Om Damco
Damco är en av världens ledande leverantörer av tredje parts logistik som specialiserat sig på skräddarsydda spedition och Supply Chain
lösningar. Vi har 10,800 anställda på över 300 kontor i 90 länder och representation i ytterligare 30 länder. 2011 hade Damco en nettoomsättning på 2,8 miljarder USD, hanterade mer än 2,5 miljoner TEU (standardenhet, baserad på en 20-fots container 6,10 m lång) sjöfrakt och SCM
volymer och mer än 110.000 ton flygfrakt. Damco ingår i A.P. Moller - Maersk Group. www.damco.com
Kontakta oss
Senior Sales Executive: Mikael Olsén - mikael.olsen@damco.com - mobil: +46 (0) 703-76 30 09
Warehousing and Distribution Manager: Claes Nyberg - claes.nyberg@damco.com - mobil: +46 (0) 703-41 18 75
Customer Service and Development Manager: Hans Lindberg - hans.lindberg@damco.com - mobil: +46 (0) 708-28 86 54
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