
 

PRESSEMELDING 

ColliCare med nytt produkt! 

InStore – håndterer det siste leddet i varekjeden. 

Mandag 23. april 2012 – ColliCare lanserer en ny tjeneste som håndterer siste del av varekjeden. 

Tjenesten har fått navnet InStore og omfatter alle operasjoner fra varene går fra lager og til det 

står i butikkhyllene. Hos enkelte bedrifter ligger opptil 40 % av logistikk kostnadene hos 

utsalgsstedene og markedet har lenge lett etter løsninger på utfordringer som for høye 

lønnskostnader, tung vareflyt og uorganiserte arbeidsmetoder i butikkene.  

ColliCare fokuserer på kostnadseffektive og fremtidsrettede logistikkløsninger og tilbyr nå alle typer 

tjenester i dette siste leddet av vareflyten. Det tilbys analyse av rutiner og prosesser for å avdekke 

mulighet for å effektivisere vareflyt og redusere kostnader. Videre håndteres alt det praktiske i 

butikkene som for eksempel varemottak, utpakking av varer, bygging av montre og displays, 

vareplassering, alarmering, prising, fjerning av emballasje og returer. 

Et større prosjekt er allerede gjennomført med Gresvig Gruppens G Max, hvor resultatet av analysen 

er flere iverksatte tiltak. Uttalelse fra logistikksjef hos Gresvig Detaljhandel AS; 

«Det er et kontinuerlig arbeid med å finne de beste løsningene og en løsningsorientert 

logistikkpartner er en absolutt nødvendighet. Vårt siste prosjekt har handlet om det siste 

leddet i kjeden, nemlig å få varene ut i butikkhyllene mest effektivt. Vi har arbeidet oss 

gjennom hver detalj og avdekket flere kostnadsbesparende tiltak som vi nå setter i verk. 

Sammen med ColliCare gjør vi nå grep allerede hos produsent som gir oss god effekt senere i 

vareflyten og derigjennom sparer oss for betydelige logistikk kostnader.» 

Produktområdet vil drives av Christine Grønberg som har 10 års relevant erfaring fra varehandel og 

transport- og logistikkbransjen. 

For ytterligere informasjon kontakt: 
Manager InStore – Christine Grønberg, mob 979 74 497 eller e-mail; christine.gronberg@collicare.no  
Marketing Manager Camilla Skjervold - mob.  450 55 947 eller email: camilla.skjervold@collicare.no  

                  

Om ColliCare Logistics AS 

ColliCare Logistics tilbyr logistikkløsninger innenfor produktområdene shipping, spedisjon, tredjepartslogistikk, butikk og distribusjon. Vår 

årlige omsetning er på 600 MNOK fordelt på 150 ansatte. For ytterligere informasjon om ColliCare; www.collicare.no   
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