
 

 
P R E S S E M E L D I N G 

ColliCare Logistics etablerer seg i Polen 
Vestby Januar 2022 

 

ColliCare vokser videre og satser på konkurransedyktige og grønnere transportløsninger i Polen. 

ColliCare sitt nye kontor blir i Gdynia, like ved Gdansk. Gdynia er et viktig internasjonalt 

handelsområde, spesielt som logistikk-knutepunkt mellom Asia, Europa og Norden. Import fra Polen 

er stort i dag, et kontor i Polen passer godt sammen med ColliCare sin satsning og de øvrige land de 

er operative i. (se også nyhet på collicare.no og collicare.com) 

Et lokalt team på 4 spesialister er allerede på plass. Teamet har lokal kunnskap om Gdynia og Polen, 

og ColliCare vil nå være enda mer tilgjengelig for polske kunder. På den måten kan ColliCare tilby 

moderne, miljøvennlige transportløsninger mellom Polen og Europa, og andre land utenfor EU.  

ColliCare er en innovativ logistikkoperatør som tilbyr 

logistikkløsninger via sjø, vei, tog, fly og tredjepartslogistikk, 

distribusjon og lager. ColliCare fokuserer på vareflyt, fra 

produsent til forbruker. Sjøfrakt tilbudet er allerede operativt, 

se kart med ruten her; 

Det polske teamet vil tilby fortolling til kundene, dette er en  

viktig del av logistikken, spesielt mellom Polen og Norge,  

men også til andre land som England og land utenfor EU. 

ColliCare fokuserer på grønnere logistikkløsninger. For 

eksempel vil sjøfrakt av 1 container fra Polen til Norge kunne 

utgjøre så mye som 71% mindre CO2e utslipp enn om man 

hadde sendt containeren på en vanlig lastebil. 

 

 

 

I tillegg har ColliCare erfaring med håndtering av togfrakt, 

fra Kina til Polen (terminal i Sławków, Małaszewicze and 

Gdynia). Dette muliggjør crossdocking og videre distribusjon 

til Skandinavia og England / Europa via sjø, vei og tog.  

 

 

Tog- og sjøfrakt i og fra Polen vil bli komplettert med veitransport. Disse mulighetene, såkalt 

multimodal transport, gir også muligheter for effektive og pålitelige fraktløsninger til Vest Europa 

(Tyskland, Nederland, osv). 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Vårt nye team i Polen blir ledet av Jesper Hansen. Jesper har lang erfaring i internasjonal logistikk og 

jobbet flere år i ColliCare Norge. 

Jesper Hansen, daglig leder i Polen; Vi har fulgt det polske 

markedet i flere år nå og vi kjenner det godt. Den polske 

økonomien er i positiv utvikling og, i våre øyne, har den gode 

utsikter. Vi har samarbeidet med kunder i Polen i lang tid, som har i 

hovedsak blitt håndtert av det norske kontoret. Nå som vi har et 

team med lokale spesialister på plass, kan vi være mer tilgjengelig 

for polske kunder og tilby dem moderne, bærekraftige 

transportløsninger til Norden, så vel som resten av verden. 

Om ColliCare Logistics; 

ColliCare Logistics var stiftet i 2007. Det er et av de største i sin bransje i Norge og utvikler seg dynamisk mot en grønnere 

logistikk og mer miljøvennlige løsninger. Selskapet har 600 ansatte, med kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 

Nederland, Latvia, Litauen, Italia, Tyrkia, India og Kina. ColliCare fikk tildelt EcoVadis sin gull medalje for bærekraftige 

løsninger i 2021. Selskapet tar også del i Green Shipping Programmet, som skal etablere verdens mest effektive og 

miljøvennlige shipping. 

For bilder, se mappen. Kontakt Camilla hvis problemer med lenken; 

https://collicare.fotoware.cloud/fotoweb/albums/YdV2HGHA3qUCQ1oG/ 

Kontaktpersoner; 

Jesper Hansen 

Managing Director Poland 

Tlf; +47 90091043 

jesper.hansen@collicare.pl  

Pressekontakt; 

Camilla Skjervold 

Chief Commercial Officer 

Tlf +47 45022947 

camilla.skjervold@collicare.no  

 

Her finner du ColliCare sitt polske kontor: 

ColliCare Logistics Sp. z.o.o. 

6 Pułaskiego Street 

81368 Gdynia 
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