Smarta & effektiva
lösningar för ditt gods

FRAKT
A.L.I. Frakt har sin bas i Askersund och har resurser och kompetens
för att lösa både lokala och globala fraktuppdrag. Vi planerar, genomför och samordnar smidiga och kostnadseffektiva transportflöden.
Vi trafikerar hela Sverige regelbundet och har linjetrafik på Kiruna, Stockholm,
Göteborg och Skåne. Vi transporterar också utomlands, både med egna åkerier och
med andra aktörer. Med hjälp av en varierad fordonspark kan vi erbjuda kundunika
lösningar och utföra de flesta transportuppdrag, oavsett destination och gods.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår dagliga ambition är att A.L.I.
ska vara känt och respekterat för sin goda kvalitet där varje kontakt med en
kund ska vara en rekommendation för kommande affärer.

LOGISTIK
A.L.I. Logistik har ett attraktivt och lättillgängligt logistikcenter i
Askersund med 20 000 pallplatser och tillgång till både kall- och
varmlager. Vi erbjuder kundanpassade tredjepartslösningar.
Vår placering i ett av Sveriges bästa logistiklägen med närhet till E20, Hallsbergsterminalen och Örebro Flygplats gör att vi snabbt och enkelt kan erbjuda dig en helhetslösning för hela logistikkedjan som är anpassad efter dina
specifika förutsättningar och behov.
Kontakta oss för en kostnadsfri analys som identifierar vilka konkurrensfördelar ditt företag kan uppnå genom tredjepartslogistik i Askersund.

Från Askersund når du 70 %
av Sveriges befolkning inom
en 400 kilometers radie.
Dessutom når du hela Danmark och stora delar av
Norge, Tyskland och Finland
inom 24 timmar.

KONTAKTA OSS
Har du gods som ska transporteras eller funderar du på att
börja använda dig av tredjepartslogistik?
Ring oss i växeln så sätter vi dig i kontakt med rätt medarbetare.
0583-821 80
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