
 Greencarrier  

Greencarrier är ett av Nordens största privatägda transportföretag och erbjuder kundanpassade 
globala transport- och logistiklösningar. Bolaget har 750 medarbetare med verksamhet i 13 länder. 
Norden och länderna kring Östersjön är våra huvudmarknader med särskilt fokus på på transpor-
ter till Östeuropa, Centralasien och Kina. I moderbolaget Greencarrier AB ingår affärsområdena 
Greencarrier Freight Services, Greencarrier Liner Agency och Scandinavian Shipping & Logistics.
 Läs mer på www.greencarrier.com.

I en värld fylld av fyrkantiga processer, fasta nätverk och strikta krav  
på att godset du ska transportera passar in i en mall, måste det finnas 
ett alternativ. Ett alternativ som utgår från dig som kund, en oberoen-
de aktör som kan erbjuda transportlösningar över hela världen. Med  
en viss förkärlek vill vi gärna tillägga, till östra Europa och Kina. 

Letar du efter ett sådant alternativ? I Greencarrier finner du en kraft-
full samarbetspartner med förmågan att tänka utanför ramarna. Där 
ingen utmaning är för stor eller liten för att tas på allvar, där någon 
alltid finns nära och gör allt i sin makt för att få dig nöjd som kund.
Vårt förhållningssätt är enkelt: Yes, it’s possible!

Visste du att Greencarrier:
- är ett av nordens största privatägda 
  transportföretag

- har 750 kompetenta medarbetare i
  13 länder 

- har sitt huvudkontor i Göteborg

- är experter på transporter till och
  från Norden och länderna kring
  Östersjön

- är ny samarbetspartner till   
  Ostindiefararen Götheborg

Greencarrier Freight Services   
Internationell speditionsverksamhet
 
Vi erbjuder kundanpassade logistik-
lösningar över hela världen. I Sverige 
har vi kontor från Luleå i norr till 
Trelleborg i söder. Vi har också verk-
samheter i Norge, Danmark, Finland, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Slovakien, Tjeckien, Ukraina, Storbri-
tannien och Kina.

 Yes, it’s possible!

Vår inställning är vår största tillgång.  
Yes, it’s possible!

Greencarrier 
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Scandinavian Shipping & Logistics –  
Hamnnära logistiklösningar  
 
Scandinavian Shipping & Logistics 
arbetar med hamnnära tjänster 
och logistiklösningar i Norge och 
Sverige och som agenter för Höegh 
Autoliners i Sverige.

Greencarrier Liner Agency –  
Agenter för Evergreen Line
 
Greencarrier Liner Agency är agent 
för det taiwanesiska container-
rederiet Evergreen Line. Vi har 
30 anställda i Sverige och vi finns 
också representerade i Norge, Dan-
mark, Finland, Estland, Lettland 
och Litauen.
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