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10-årsjubileum för Eton och InterEast 
Som ett av Sveriges största modeföretag ställer Eton höga krav på sina leverantörer och partners. 
InterEast har varit Etons samarbetspartner inom både transport och tredjepartslogistik i över 10 år 
och är idag en viktig del av Etons produktionskedja i Östeuropa. 

– InterEast har stor kunskap och lång erfarenhet av logistik och administration i Östeuropa. Vi har 
en stor del av vår produktion i Rumänien där InterEast har haft en stabil verksamhet i 18 år, det är 
väldigt värdefullt för oss att ha en partner med så djup kunskap, säger Lars Eriksson, Planning 
Manager på Eton. 

Eton grundades 1928 utanför Borås där 
företagets huvudkontor och ursprungliga 
produktion fortfarande finns. Sedan 2006 
har Eton ett nära samarbete med 
InterEast som ansvarar för 
skjorttillverkarens transporter, logistik 
och lagerhållning i Rumänien.  

– I takt med att vår produktion i 
Rumänien ökade behövde vi en partner 
med direkttransporter till och från landet 
och som därmed kan lasta vårt gods på 
rätt sätt. Vi arbetade tidigare med större 
aktörer där godset lastades av och på 
flera gånger per transport, vilket kan 
skada textilierna. InterEast har ett system 
som gör att det blir en helhetslösning, och deras terminal i Mölndal och kontor i Rumänien gör att de 
kan ta vårt gods från dörr till dörr. 

Rolland Müller är distributionschef på Eton och poängterar vikten av kvalitativ transport och logistik 
av företagets produkter. 

– Våra produkter måste hanteras med stor varsamhet och vi lägger stor vikt vid hur de packas, 
hanteras och transporteras. InterEast är en viktig del av vår totala logistikkedja och har stor 
erfarenhet av textilkonfektion, det har vi stort värde av. Snarare än att enbart köpa en 
transporttjänst så har målet varit att skapa ett partnerskap med en speditör vi kan lita på och det har 
vi lyckats med, säger Rolland Müller. 

Tredjepartslogistik 

Förutom att ansvara för Etons transporter till och från Östeuropa fungerar InterEast även som 
klädtillverkarens tredjepartlogistiker i Rumänien. 

– InterEasts erfarenhet och kunskap som kommer av att ha ett kontor i Rumänien i många år har vi 
väldigt stor nytta av. De sköter all administration och tar hand om all myndighetskontakt samtidigt 
som de har löpande kontakt med våra leverantörer och producenter där de ser till att godset är klart 
för leverans i tid. De är helt enkelt vår förlängda arm i Rumänien vilket förenklar hela processen för 
oss, säger Lars Eriksson.  
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Samarbetet mellan InterEast och Eton har nyligen fördjupats ytterligare då Eton är på väg att förlägga 
en del av sin produktion i Makedonien, en region som InterEast är vana att arbeta i. 

– Det är mycket administration och pappersarbete när man går utanför EU och där är kunskapen om 
den specifika marknaden som InterEast besitter till stor hjälp. Det märks också att InterEast i grunden 
är ett familjeföretag – deras upplägg med personliga speditörer passar oss väldigt bra eftersom vi 
alltid vet vem vi kan prata med, säger Lars Eriksson. 

– Vi har haft ett välfungerande samarbete med Eton sedan 2006 som nu växer i och med att de 
förlägger en del av sin produktion till Makedonien. Vår kunskap och erfarenhet av logistik i den 
regionen gör att vi på ett säkert sätt kan ta hand om all logistik och tulladministration. Vi ser fram 
emot att fortsätta arbeta med Eton, säger Peder Törnqvist, vd för InterEast. 
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