
 

K Ä G L I N G E  L A G R E T  
 

-  Utvecklingsbar productions och lager yta 
-  Nära till Fosie I Malmö 

Tredjeparts Logistik 

Tr 
 

Att hjälpa ditt företag att arbeta snabbare , smalare och 
smartare genom att effektivisera hanteringen av din 
distribution . Vi har den tekniska kompetens med erfarna 
logistik analytiker som kan hjälpa dig att hantera ditt gods från 
orderläggning till slutfakturering  

Vi är en fullservice , tredjeparts logistik tjänsteföretag ( 3PL ) 
som kan hjälpa dig med flexibla , innovativa och beprövade 
lösningar för din Transportstyrning  och Supply Chain 
Management . Vår webbaserade lagersystem , ger dig 
kraftfulla verktyg som gör det enkelt i realtid med utförande 
och hantering av din dagliga logistik, med full insyn. 

Compact Logistics håller dig ett steg i rätt riktning utan bördan 
av overhead , myndighetskrav eller tidskrävande 
personalfrågor . 

Använd det du gör bäst och lämna din logistik hantering till oss 
… 

vi får dig dit både snabbare och smartare ! 

Compact Logistics 
tillhandahåller logistik och 
paketerings lösningar till 

industri och logistikföretag i 
Öresundsregionen. 

E-Handel 

Vår affärsidé är att erbjuda integrerade 
tredjepartslogistiktjänster för e-handelsföretag. 
Logistik, lager och e-handel är vår 
kärnkompetens och vi hjälper Er att växa på ett 
smidigt och lönsamt sätt. 
 
Vi erbjuder: 
> Lagerhantering, orderplock och övriga 
logistiktjänster 
> Logistiksystem och integration mot webshop 
Våra kunder är:  
> Mindre och medelstora e-handelsföretag 
som vill 
växa utan höga fasta kostnader 
> Entreprenörer i e-handel som vill starta upp 
snabbt utan att tappa fokus på 
produkt/marknad 
 
Kundens fördelar – vad tjänar Ni på det? 
> Våra stordriftsfördelar och fokus möjliggör 
lägre logistikkostnad för Er 

> Lägre risk (rörliga kostnadsökningar istället 
för fasta) 

 



 
 

Returflöde 

Ett vanligt problem för framförallt utländska 

företag som säljer via nätet i Sverige  är att man 

måste ha en lokal returadress i Sverige,  för 

returer av olika slag. 

Det kan vara allt från: 

- skadat gods, 

- felplock 

Kundinitierad - 

- fel storlek 

- Fel beställt 

 

Sampackning & Ompackning 

 - Legoarbeten 

- Etikettering, vikning och kuvertering 

- Manuell plockning 

- Mapp och pärm arbeten 

- Förpackningsarbeten 

- Monteringsarbeten 

- Öljettering 

- Hyllvippor 

- Övriga legoarbeten 

Ompackning från 
löspackat till 
butiksförpackningar 
-Krister Nilsson 


