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Nästa möte
Nästa möte med CeLIT är ett
årsmöte vilket kommer äga
rum hos Helsingborgs
Bryggeri. Detta kommer att ske
26/5 kl. 15.30 i Oxhallen på
Helsingborgs Bryggeri.
Vi kommer att få en lektion i
Öl-logistik, en visning i
bryggeriet och även
ölprovning.
Anmäl dig idag på celit.nu!

CeLIT
CeLIT , Centrum för Logistik
och IT, vill öka
konkurrenskraften genom
nätverkande. Föreningen har
medlemmar från både
näringsliv, offentlig sektor och
akademi. Genom regelbundna
nätverksträffar vill man stärka
regionens gemensamma
attraktivitet och
konkurrenskraft samtidigt som
föreningens medlemmar
kommer varandra närmre.
Bli medlem du också! –
www.celit.nu
CeLIT, Campus Helsingborg
Box 882, 251 08 Helsingborg
info@celit.nu
Tel. 0702-07 43 44

Bring Frigo
Under senaste frukostmötet träﬀades vi på Campus för att lyssna
på när Patrik Jonfors och Tommy Paulsson presenterade Bring
och framförallt Bring Frigo.
Bring är en del av Posten Norge och har skapat ett lag bestående
av specialister. Koncernen vill utveckla sina delsegment och
samtidigt samarbeta med varandra för att öka eﬀektiviteten. De
siktar mot att bli en ledande koncern inom kommunikation,
logistik och IT i Norden. Koncernen har fyra divisioner: post,
E-handel, logistik Norge och logistik Norden – där Bring Frigo
ingår.
Bring Frigo arbetar med livsmedelslogistik och vill vara
livsmedelsbranschens förstahandsval för logistik, detta bland
annat genom att ge kunderna en konsultativ försäljning. De vill ha
nöjda och lönsamma kunder och är starkast när det gäller att ge
sina kunder helhetslösningar med en lägsta totalkostnad. Med
tanke på de speciella krav som livsmedelsbranschen kräver vill de
se sig som en del av livsmedelsbranschen. Kvalitet och
livsmedelssäkerhet är viktigt och det är inget man kompromissar
med. Bring Frigo erbjuder logistiklösningar inom tre delar:
lagring, nationella transporter och internationella transporter.
Avslutningsvis fick vi höra om konkreta kundcase där Bring Frigo
har tagit fram lösningar till kunder i olika situationer och med
varierande krav.
Tack Bring Frigo för en trevlig presentation!
/Cecilia Boklund

