
”En trygghet med samma speditör i 25 år”
InterEast har arbetat med många olika kunder sedan företaget grundades. Granqvists Sportartiklar var en av de allra första och de är
InterEast trogna än idag 25 år senare.

– Jag träffade Peder Törnqvist när han arbetade på sin fars transportföretag som skötte våra transporter till och från Belgrad där vi hade
produktion. När Peder sedan startade InterEast var det naturligt för oss att följa med. Deras expertis är ovärderlig och det är en trygghet att
veta att vi alltid kan vända oss till dem, säger Lasse Granqvist, grundare och vd för Granqvists Sportartiklar.

Lasse Granqvist i fabriken i Polen. Foto: Christer Höglund 

Lasse Granqvist grundade sitt företag 1984. Företaget tillverkar handskar till skidåkare i världseliten, försvaret, poliser och brandmän, och har idag 220
anställda. 1991, året innan InterEast grundades, flyttade företaget produktionen från Belgrad till en egen fabrik i Polen.

– Eftersom vi började med fasta avgångar varje vecka valde vi att köra transporterna med egen bil. Men vid alla specialfall och andra typer av transporter tar
vi hjälp av InterEast, så har det varit i 25 år och förhoppningsvis fortsätter samarbetet länge till.

Specialfallen när InterEast kopplas in kan exempelvis vara transporter från ett icke EU-land till ett annat land än Sverige, då regler och lagar om
fraktprocessen inte alltid är självklara.

– Ett exempel är när vi transporterade gods från Pakistan till Finland. Det var klurigt med tullhanteringen och dokumentationen, då ringde jag Peder direkt.
Han är vår mentor när det kommer till alla typer av tull- och momsfrågor.

För några år sedan etablerade Granqvists Sportartiklar en fabrik i Etiopien, även där ansvarade InterEast för alla transporter av material och utrustning ner till
landet.

– Det handlade om sjö- och flygtransporter. Där har vi inte mycket användning av vår egen lastbil så då tar vi hjälp av InterEast. Om vi hade behövt hitta en
ny speditör varje gång behovet uppstod skulle mycket onödig tid gå åt, samtidigt som vi inte vet om vi kan lita på dem. Istället ringer vi InterEast så vet vi att
de tar hand om resten.

Förutom tull- och transportexpertisen ser Lasse Granqvist två stora anledningar till att hans företag hållit sig till InterEast som transport- och logistikpartner
under åren.

– Personlig service och information är avgörande, och det är InterEasts kännetecken. Vi vet alltid vad som händer under hela transporten och vem vi kan
vända oss till. Även om vi inte har kontakt med InterEast varje vecka är det en stor trygghet för oss att veta att vi alltid kan ringa dem och få experthjälp,
säger Lasse Granqvist.

InterEast strävar alltid efter att ha långsiktiga relationer med alla kunder och samarbetspartners.

– Lasse och Granqvists Sportartiklar är vår äldsta kund som varit med sedan starten, det värderar vi högt, säger Peder Törnqvist, vd för InterEast.
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InterEast erbjuder logistiktjänster och godstransporter till och från Östeuropa och Asien, främst till tillverkande företag inom verkstads- och
textilindustrin. Företaget har 30 personer anställda i Rumänien, Turkiet och på huvudkontoret i Göteborg, Sverige. InterEast omsätter 78 MSEK och
grundades 1992 av familjen Törnqvist som äger och driver företaget. http://www.intereastgroup.com/sv/


