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”Våra transporter ökar när Makedoniens 
textilindustri växer” 
InterEast ökar nu trafiken till och från Makedonien med avgångar varje vecka. Landets historia, 
infrastruktur och långa erfarenhet av textilproduktion tillsammans med ett gynnsamt geografiskt 
läge gör Makedonien till en attraktiv producent för mode- och klädföretag i hela Europa.  

– Vi räknar med många nya kunder nu när allt fler klädtillverkare flyttar produktionen till 
Makedonien. Textilindustrin växer och vi har redan garanterade avgångar varje vecka, självklart 
med helhetsansvar för transport och logistik, säger Peder Törnqvist, vd för InterEast. 

Som en del av det forna Jugoslavien var Makedonien en ledande 
konfektionsleverantör i Europa under 1980-talet. Med industrier 
såsom spinnerier, väverier och sömnad levererade regionen kläder och 
textilier till världens ledande konfektionstillverkare. InterEasts vd 
Peder Törnqvist arbetade redan då med transport av konfektion till 
och från Makedonien och var ofta på plats i landet. 

– Efter Balkankriget flyttade stora delar av industrin till bland annat 
Portugal och Baltikum. Men kunskapen och erfarenheten av 
textiltillverkning finns fortfarande kvar i Makedonien och det är en stor 
anledning till att landets konfektionsproduktion återigen börjat växa. 

Tyska och holländska klädtillverkare producerar i Makedonien sedan 
flera år tillbaka och företag från Sverige och andra europeiska länder 
tar allt större kliv in på marknaden. Förutom kunskap och erfarenhet 
har landet fler fördelar som exportör av konfektion.  

– Det är både enklare och mer tidseffektivt att transportera gods från Makedonien än från 
exempelvis Sydostasien. Landets frihandelsavtal innebär dessutom att varor som går till EU från 
Makedonien är tullfria. Som logistikpartner sköter vi all administration, både in- och utförtullningar. 

InterEast har ett lokalt kontor i Rumänien sedan 1998 och lång erfarenhet av både konfektion och att 
arbeta med östeuropeiska länder.  

– Makedonien kommer att fortsätta växa som textilleverantör åt många europeiska länder, inte 
minst Sverige. Att vi sedan ett tag tillbaka är etablerade på den makedonska marknaden gör att vi är 
med från början i den utvecklingen, säger Peder Törnqvist. 
 
InterEast nyhetsrum 

För ytterligare information   

Oscar Törnqvist, vice vd InterEast, 031-69 53 60, oscar.tornqvist@intereast.se  

Magnus Sjöbäck, presskontakt InterEast, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@greatness.se  

Peder Törnqvist, vd InterEast 

http://www.intereast.se/
http://www.intereast.se/
http://www.intereast.se/
http://news.cision.com/se/intereast
mailto:oscar.tornqvist@intereast.se
mailto:magnus.sjoback@greatness.se

