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Diös lanserar paketombuds-konceptet
PickPackPost i In:gallerian i Sundsvall
Den 15 november lanserar Diös PickPackPost, som är ett nytt koncept för paketombud, flexibel
lagerlösning och ett utbud av olika servicetjänster. Lanseringen sker i In:gallerian i centrala
Sundsvall som första plats och med Postnord som första logistikpartner. Målet är att det blir
Sundsvallsbornas framtida plats för upphämtning och inlämning av paket i city. Där kommer
även möjligheten att prova beställda klädesplagg att finnas.
PickPackPost är ett modernt paketombud och facility management-koncept avsett att ge en bättre,
modernare och effektivare upplevelse kring hantering av paket, lager och butiksdrift. Lagerhanteringen
bygger på ny teknik genom flexibel RFID och utskjutet lager. PPP kommer etableras stegvis i In:gallerian
med start i mitten av november. Till en början kommer Postnord vara kopplad till konceptet och i
framtiden utökas det med fler aktörer.
- Det känns fantastiskt roligt att få lansera första delen av vårt nya koncept kring paketombud och övriga
servicetjänster som handlar om att skapa ett modernt utlämningsställe och förenkla stadslivet för
Sundsvallsborna. I nästa steg utvecklar vi lager- och upplockningstjänster för våra hyresgäster som en
naturlig del av hela konceptet. Då förenklar vi arbetet för våra hyresgäster och bidrar till utveckling av
deras verksamheter. Nu ser vi fram emot vårt samarbete med Postnord och snart också fler aktörer inom
logistik, säger Andreas Eriksson, affärsutvecklare, Diös.
- Jag är övertygad om att våra kunder kommer att uppskatta att vi öppnar ett ombud i In:gallerian och jag
ser fram emot samarbetet med Diös och PickPackPost, säger Annette Santner, Retailområdeschef Nord,
Postnord.
PickPackPost öppnar sin första etablering i IN:Gallerian, på entréplan på Torggatan. Utveckling av
ytterligare ytor i gallerian kommer att ske succesivt.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Andreas Eriksson, affärsutveklare, Diös
Telefon: 010-470 95 80
E-post: andreas.eriksson@dios.se
Maryanne Karlsson, förvaltare, Diös
Telefon: 010-470 96 52
E-post: maryanne.karlsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett
marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa
Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har
sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid
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