KVISLE

LAGER OG LOGISTIKK

KVISLE LAGER OG LOGISTIKK
Kvisle Lager og Logistikk er en profesjonell lager- og logistikkpartner.
Hos oss får du dekket alle dine behov for lagring, pakking og distribusjon.
Gjennom en egen web-basert kundeportal kan du administrere og bestille
tjenester, få oversikt over lagerbeholdning og kommunisere med våre
medarbeidere. Dette gjør at virksomheten din sparer både plass og tid
– og reduserer kostnader.
Kvisle Lager og Logistikk disponerer 13 500 m2 tidsriktige og sikre
lokaler, og all håndtering av varer og gods skjer på ett sted
– og distribueres dit du ønsker.
I tillegg kan vi bistå din virksomhet på flere virksomhetskritiske
områder; etablering av netthandelsløsninger, markedsføring og
profilering er noen av de verdiøkende tjenester vi tilbyr.

13500 m2

ALLTID FULL

DEKKER ALLE

SIKKER

GLOBAL

OVERSIKT

LAGERBEHOV

PAKKING

DISTRIBUSJON

DU HAR ALLTID OVERSIKTEN
Gjennom vår web-baserte kundeportal og servicetelefon vil du enkelt ha
oversikt over status for dine produkter. Enklere blir det ikke.
Løsningen skreddersys fullt ut etter ditt behov. Det betyr at du blant annet får
varsel dersom ditt lager begynner å bli tomt, og du kan alltid hente ut relevant
statistikk – i tillegg til at du kan kommunisere med våre medarbeidere.

Ha full kontroll gjennom
web-basert kundeportal

Kan opereres via
ulike enheter for
enkel og effektiv
tilgang

!

Varsel ved lav
beholdning
Som kunde vil du få
din egen, faste
kontakt som alltid
er rede til å bistå.

NORGES MEST FLEKSIBLE LAGER
Stor plass, høyt under taket, inn- og utkjøring for trailere, varme og kalde haller.
Det er få begrensninger i hva slags gods vi kan håndtere – alt fra hydraulikkslangen
til traktoren får plass hos oss.

Vi har både
varmt- og kaldtlager

Vi kan med hånda på hjertet si at ikke noe er for smått eller stort til å lagres hos
oss. Vi stabler fire paller i høyden, og er det produkter som ikke kan ligge i reoler
har vi rikelig med gulvplass. Vårt lager takler alle ukurante former og størrelser.

Kvisle lager og
logistikk har
selvfølgelig:

Grundig skadedyrkontroll

Brannsikring med overrislingsanlegg

Innbruddsikring med patruljerende vektertjeneste

På våre

13500m2
tar vi vare på stort
...og smått

null-feil-strategi

DINE PRODUKTER I
TRYGGE HENDER
Vi pakker og sikrer varene dine optimalt. Det betyr redusert risiko for brekkasje og
negative overraskelser. Ukurante størrelser er en utfordring vi tar på strak arm.
Vi legger stor innsats i å sikre dine varer. Trygg og solid pakking er en forutsetning,
vi sørger for at produktene ikke skal bli skadet under lagring - og at risikoen for
brekkasje under transport minimeres.

Vi har kapasitet til
spesialoppbehvaring

Plukklager er en av
våre spesialiteter

Plukklager er også vår spesialitet, og ambisjonen er null feil – et mål som motiverer
våre medarbeidere.

Ukurante formater er alltid
en morsom utfordring
som vi liker. Vi setter
ikke krav til standardstørrelser eller formater.

KORT VEG TIL ALLE
VERDENSHJØRNER
Vårt eget logistikkog transportselskap
Miljøfrakt AS er en
klimanøytral aktør.

Vi har også tett
samarbeid med
andre aktører

Sikker sporing. Så du
har kontroll på når
varen er hos deg.

Vi sørger for effektiv og sikker transport av dine varer – uansett i verden som er
destinasjonen. Vi har eget transportselskap – i tillegg samarbeider vi med de beste
distribusjonsaktørene.
I Sør-Norge er vårt eget logistikk- og transportselskap Miljøfrakt AS en profesjonel
distributør, som daglig kjører varer fra Kvisle og ut til ønsket mottaker. Miljøfrakt
er en klimanøytral aktør – noe mange av våre kunder verdsetter høyt.

NETTBUTIKK-KONSEPT
CMS

Publiseringsløsning
bygget på “what you
see is what you get”
-prinsippet

Betalingsløsning
Integrasjon mot
ønsket betalingsløsning
DIBS, PayPAL, Stripe,
Klarna, Netaxept m.m.

Strategisk rådgivning - markedsføring design av salg- og markeds materiell
søkemotoroptimalisering - nyhetsbrev Google-annonsering (adwords) kampanjer sosiale medier - digitale kataloger

Skreddersydd

NETTBUTIKK
Responsivt design
statistikk/rapporter

13 500 M2 LAGER
Integrasjon m/lager
Plassering på lager
Varsel ved lav lagerstatus
Plukklister for lagerpersonell
Lister for varetelling
Automatisk print av pakke-etiketter
Valg av riktig transportør

LOGISTIKK

KUNDER

i

VI KAN GJØRE ENDA MER FOR DEG
Kvisle Lager og Logistikk er en del av kommunikasjonshuset Flisa Media AS. Våre profesjonelle fagfolk
kan bistå din virksomhet med en rekke verdiøkende tjenester. Som totalkunde vil du oppleve høy service,
topp kvalitet og løsninger som profilerer dine produkter og tjenester.

GRAFISK UTFORMING

SELSKAP I FLISA MEDIA:

VISUELL PROFIL
LAGER OG TRANSPORT
EMBALLASJEDESIGN
PROFILERINGSMATERIELL
TRYKKLØSNINGER

DIGITAL MARKEDSFØRING
SOSIALE MEDIER
STRATEGISK RÅDGIVNING
MARKEDSSTRATEGIER
PROFILERINGSKAMPANJER
NETTHANDELSLØSNINGER
HJEMMESIDER

KVISLE LAGER OG LOGISTIKK
Kvisle Lager og Logistikk ligger på Arneberg i Åsnes kommune, og er en virksomhet
i Kvisle Utviklingspark. Vi legger vekt på personlig service og oppfølging, og er
stolte av vår stab av praktiske, arbeidsomme og pliktoppfyllende medarbeidere.
Kvisle varepark holder til på Kvisle gård, hvor vi også kan tilby konferanse- og
møtefasiliteter i ærverdige omgivelser. En perfekt arena for de gode kundemøtene
med stor plass til for eksempel presentasjon og demonstrasjon av produkter.
Ta kontakt, så skal vi gi deg gode råd og et konkurransedyktig pristilbud.

KONTAKT
STIAN LAUTEN

Salgs- og driftsansvarlig
lager og logistikk

974 35 424
stian@flisatrykkeri.no

REFERANSE
«NSF har samarbeidet med Flisa trykkeri siden 2012 og vi opplever en leverandør av trykkeritjenester
som er oppdaterte og stadig villige til å fornye seg.
Flisa Trykkeri og deres datterselskap Spire har imponert oss med sin effektivitet og faglige tyngde. Spire har utviklet en flott web-portal/nettbutikk for NSF, som vi er veldig fornøyde med.
Deres smidighet, fleksibilitet og profesjonalitet er viktige egenskaper for oss. Selv om de holder
til på Flisa og vi i Oslo har vi et godt og nært samarbeid, mye takket være veldig hyggelig personale
med meget god kompetanse. Avdeling lager og logistikk med pakking og utsendelse fungerer helt
perfekt.»

– Anne-Grethe Lybæk Ro, NSF

