
 

 

Bong Packaging Systems utökar verksamheten med Posten Åland - en 2:a 
förpackningsmaskin installeras 

 
Posten Åland har beslutat att ytterligare utöka sin verksamhet med hjälp av Bong, genom att 
installera en 2: a System Packaging maskin som levereras av Bong Packaging Systems, ett 
affärsområde inom Bongs förpackningar enhet, Bong Packaging Solutions. 
 
Över tid har ett gott samarbete utvecklats mellan Bong och Posten Åland där Bong idag inte 
bara stöder Posten Åland med förpackningsmaskiner, men också med Propac produkter till 
deras utskick- och förpackningsbehov samt ColdSeal-material till förpackningsmaskiner. 
Bong är en naturlig partner för Posten Åland att fortsätta sin tillväxt med det affärsområde 
där de stödjer e-handels företag med förpacknings-tjänster. 
 
Posten Åland är ett modernt logistik företag med cirka 235 anställda och en omsättning på 
43,6 miljoner Euro under 2012. Deras huvudkontor ligger i Sviby, Jomala, bara några 
kilometer utanför Mariehamn, den enda staden på Åland. Sedan 1 januari 2009 är Posten 
Åland ett aktiebolag ägt enbart av Ålands landskapsregering. 
 
"Ett av de största och snabbast växande affärsområdena inom Posten Åland är e-handel. 
Över tid har vi utvecklat våra tjänster och kan idag erbjuda ett komplett supply-chain 
management för e-handelsföretag. En viktig del i leveranskedjan är en flexibel och 
kostnadseffektiv förpackningstjänst. Som ett 3PL företag måste vi erbjuda smarta 
förpackningslösningar till över 40 olika e-handels kunder med ett brett utbud av produkter. Vi 
måste också se till att vi förpackar på ett sådant sätt att vi kan erbjuda de mest effektiva 
posttjänsterna till våra kunder. Med maskinerna från Bong Packaging Solutions, har vi 
uppnått detta uppdrag ", säger affärsområdeschef Mats Polviander på Posten Åland. 
 
Den första System Packaging maskinen från Bong Packaging Systems, modell 9000-18 
installerades hos Posten Åland i november 2012 och den nya maskinen, en modell 9000-24-
5 skall installeras i augusti 2013. Båda maskinerna använder ColdSeal wellpapp-material, 
men kan också köras med alternativa material såsom ColdSeal bubbelfilm, ColdSeal 
plastfilm och ColdSeal Polypapper. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för 
Bong AB. Tfn (växel) +46 (0) 44 20 70 00, (direkt) +46 (0) 44 20 70 80, (Mobil) +46 (0) 70 
545 70 80. 
 
 
 
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och 
paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är 
förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 100 
anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknaderna i Europa, och 
koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är 
noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap). 


