
 

Pressemelding  

ColliCare InStore.  

Et innovativt servicetilbud til retailbransjen – nå etablert på Strømmen Storsenter. 
 

Moss/ Oslo 1. oktober 2013: I dag tar ColliCare Logistics over driften av varemottaket på Strømmen Storsenter. Her vil 

ColliCare InStore organisere alt fra varemottak- og utlevering, samt tilby butikkene levering av varer helt ut i 

butikkhyllen.  

Strømmen Storsenter er Norges største kjøpesenter med over 200 butikker og tilknyttede virksomheter.  

ColliCare InStore håndterer den siste delen av vareflyten. Undersøkelser viser at den største andelen av logistikk 

kostnadene påløper her. Markedet har lenge lett etter løsninger på utfordringer som høye faste lønnskostnader, kompleks 

vareflyt og tunge arbeidsmetoder i butikkene. Vi hjelper kunden å se på hele deres verdikjede. Ofte er det små justeringer 

tidlig i kjeden som skal til for å få en mer kostnadseffektiv løsning i sisteleddet. 

  

InStore er et innovativt servicetilbud til retailbransjen som gir de butikkansatte bedre mulighet til å bruke tiden på gode 

kundeopplevelser og økt salg.  

InStore tar hånd om selve varemottaket, alarmerer/priser, registrerer, og leverer. I tillegg håndteres alt av avfall og 

emballasje, og butikken fremstår ren og ryddig til enhver tid. 

 «Butikken bruker mye tid og resurser på varemottak og håndtering av varer før de blir salgsklare. Dette er det de 

butikkansatte som gjør i dag, noe som ofte medfører tapt salg fordi fokuset blir flyttet fra kunde til varemottak. I tillegg blir 

esker stående i butikklokalet og også i prøverom, noe som fører til dårligere fremkommelighet og mindre tilgjengelighet av 

viktige salgsinnbringende varer», sier Cathrine Tyszko, Produktsjef for ColliCare InStore.  

For ytterlig informasjon kontakt: 

CEO, Knut Sollund, tlf. +47 476 30 666, e-post: knut.sollund@collicare.no 
Produktsjef InStore, Cathrine Tyszko, +47 936 22 742, e-post: Cathrine.Brusveen.Tyszko@collicare.no 

 
 
Om ColliCare Logistics AS 
ColliCare Logistics er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innenfor produktområdene shipping, spedisjon, 
tredjepartslogistikk og distribusjon. Vår årlige omsetning er ca 650 MNOK. Vi har 200 ansatte og 300 innleide 
sjåfører. ColliCare har som målsetning å tilby å utføre et komplett sett av tjenester innenfor logistikk og 
transport. Selskapet fokuserer på totale løsninger innen vareflyt fra produsent til sluttbruker. www.collicare.no 
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