Hårdrock eller
öronproppar?
En försändelse är så mycket mer än bara ett kuvert, den är ditt företags ansikte utåt
och en unik möjlighet att skapa en relation med dina kunder. Oavsett om du levererar
musik eller skyddsutrustning så har vi en lösning för just ditt företag.

Vi har 275 års erfarenhet
Vad behöver du hjälp med?
Vårt företag grundades 1737 och startade som bokbinderi. Vid förra sekelskiftet började Martin Bong
tillverka kuvert och köpte in en tryckmaskin för att ge kunderna möjligheten att förtrycka sina namn
på kuverten. På 1930-talet skapade han det första fönsterkuvertet.
Efter en lång period av teknisk utveckling har vi idag utökat vår service och hjälper massor
med kunder i hela Europa. Och vi ser fram emot att hjälpa våra kunder även de kommande 275 åren.

Att bära produkter
är en balansakt
Hur skickar man bäst en fin telåda i trä, nya rakhyvlar eller hälsokurer på abonnemang?
Vi anpassar våra påsar och kuvert efter din produkt. Vår bubbelpåse är stötdämpande,
har låg vikt, är vattentålig, erbjuder färgtryck för din företagsprofil samt är enkel att försluta.
Kontakta oss så tar vi fram påsar anpassade för ditt behov, och som överlever både en
regnskur och en snubblande brevbärare.
EFI är postorderföretaget som har förenklat sin posthantering med hjälp av våra bubbelpåsar
som skyddar produkten och ger en låg totalvikt.

Vi motverkar både
halka och spionage
Det går inte nog att understryka betydelsen av att skydda din produkt. Det handlar även om att behålla
produkten kvar i försändelsen genom hela den långa resan. Med Tyvek vinner du extra slitstyrka och
tålighet mot allt från väta och vassa kanter, ja i vårt sortiment finns till och med material som motverkar
företagsspionage genom att inte släppa igenom radiovågor. Om du har speciella önskemål och behov
angående påsar för dina produkter så tar vi gärna fram en lösning för det. Vi står helt enkelt till din
tjänst i vått som torrt.
I en kreativ annonskampanj för att motverka lårbensfrakturer användes Tyvek-påsar för att leverera grus som
en påminnelse om halkprevention.

Bara ett kuvert,
eller en hel logistikfabrik?
Det började med ett enkelt kuvert för hundratals år sedan till vår senaste försändelse som faktiskt
rymmer en hel logistikkedja. Vi har skapat ett retursystem som anpassas till mottagarens behov att
enkelt kunna returnera innehållet med hjälp av färdigtryckta returadresser och storleksanpassade
fönster. Kuverten expanderar beroende på innehållets tjocklek och har en unik vikning som skyddar
hörnen på ömtåliga foton. Vill du förenkla din logistik? Ett kuvert kan rymma mer än vad man ofta tror.
Photomic använder vårt expanderkuvert som ersätter en tidigare wellpåse. Kunden kan nu packa snabbare och
erbjuder mottagaren ett retursystem med följebrev och adressfönster.

Att hålla en hög
miljöprofil är en klassiker
Våra klassiska vadderade påsar levererar miljontals prylar i Europeiska försändelser varje år.
Påsarna är rivtåliga och mjuka för att skydda innehållet och finns i många olika standardformat
men kan även skräddarsys för att passa just din produkt. Förutom olika förslutningslösningar som:
clips och peel & seal, öppning med rivtejp samt vattenavvisande lim består påsen och det vadderande
materialet till 100 % av returfibrer. Vilket kan vara nog så viktigt när man vill hålla en hög miljöprofil.
Posten Sverige erbjuder årligen massvis av privatpersoner och företag möjlighet att via postkontoren
skicka sina försändelser i våra vadderade påsar.
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