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DHL expanderar B2B-erbjudande inom Norden och Baltikum
Nu hårdnar konkurrensen på paketmarknaden för företagskunder när DHL Freight lanserar
Paket Export, en heltäckande B2B lösning för paketsändningar inom Norge, Danmark,
Finland, Estland, Lettland och Litauen.
För snart ett år sedan gick DHL, Posti och Bring samman för att gemensamt erbjuda ett nätverk av
utlämningsställen för paket till konsumenter inom Norden och Baltikum. Nu tas steget så att företag
även kan skicka paket till andra företag inom samma region.
– Vi har lyssnat på våra kunders behov. För företag med kunder i våra grannländer i Norden och
Baltikum kan vi nu erbjuda en helhetslösning med flexibla och pålitliga pakettransporter säger CarlAnders Keller, SVP Marketing & Sales DHL Freight.
DHL Freight är en komplett logistikpartner som hanterar hela flödet det vill säga från paket till
tyngre partisändningar. Tjänsten Paket Export finns tillgängligt från och med 1 februari och erbjuder
även samförtullning och tulladministration för paketsändningar till Norge.
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DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom
internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett
globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 340 000 medarbetare över hela världen erbjuds
kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av
tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska
klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.
DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2015 hade koncernen en omsättning på mer än 59 miljarder euro.
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