NORDIC HANGERS BLIR FULLSORTIMENTS
LEVERANTÖR AV PÅSAR & ÖVRIGT BUTIKSEMBALLAGE
Skandinaviens största leverantör av klädhängare, Nordic Hangers, tar nu steget fullt ut och
erbjuder komplett sortiment av påsar och butiksemballage i alla material. Nordic Hangers
filosofi är att hjälpa deras kunder att presentera sina varumärken och kollektioner på bästa
möjliga sätt.
Sedan fem år tillbaka har företaget varit framgångsrika i sin försäljning av miljöpåsar/förpackningar i non-woven, men kunderna efterfrågar idag hela konceptlösningar av
butiksemballage i alla material och prisklasser. – ”Det är en naturlig utveckling av vårt sortiment.
Att enbart erbjuda marknadens bästa miljöalternativ med non-wovenpåsar har begränsat våra
möjligheter att erbjuda full service. Med vårt nya kompletta sortiment har vi ett oslagbart
servicekoncept till modebranschen, då kan vi erbjuda lagerhållning och distribution av både
klädhängare, påsar och butiksemballage direkt till enskild butik”, säger försäljningschefen
Markus Hjortenhed.
Nordic Hangers globala partner; Mainetti, har också sedan ett par år tillbaka vuxit sig starka
inom påsar & förpackningssegmentet och förvärvade i höstas en italiensk tillverkare av
papperspåsar, Eurobags, vilken nu fått namnet Mainetti Bags.
- Det är självklart en styrka för oss att ha tillgång till en egen produktion i gruppen vilket ger en
ytterligare förstärkning av logistik kedjan menar David Green , ansvarig för det nya
affärsområdet. Dessutom behåller vi vår utpräglade miljöprofil och t.ex. alla papperspåsar från
Mainettibags är tillverkade i FSC-certifierat papper och fortsätter:
- Vad gäller klädhängare erbjuder vi även ett stort sortiment av hängare i helt biologiskt
nedbrytbart material i s.k. ”liquid-wood” tillverkad av lignin.
Miljöarbetet i företaget är inte nytt; sedan flera årtionden tillbaka erbjuder Nordic Hangers
återvinningssystem för plasthängare och har ett väl organiserat retursystem för de största
kedjeföretagen i Skandinavien, som returnerar sin hängare till fabriken i Lidköping där de
sorteras och/eller mals ner för återvinning och används vid produktion av nya hängare.
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