Vi flyttar Packsalen till nya och större lokaler!
Genom att bli en del av Bonnier News koncernen, har Hall Media Logistik gått in i en ny era!
Kompassen står inställd på, att på bästa sätt fortsätta att förvalta uppdraget vi har, ta oss an
nya möjligheter och stå rustade för de utmaningar som följer med det.

Vi vill att våra värdeord Öppenhet, Engagemang, Integritet och Affärsmässighet ska
gå som en röd tråd i allt vi gör och företar oss.
En av våra uttalade strategier är att ge våra anställda rätt förutsättningar att möta
framtiden, med allt vad det innebär.
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Effektivisering av flöden - genom att börja distrikts-packa har vi behövt ta mer
utrymme i anspråk, men i gengäld har det underlättat för våra transporter och
därmed bidragit till att öka leveranskvalitén.
Nya uppdrag - förutom MTD magasin och rikstidningar hanterar vi sedan juni 2021
även kvällstidningar. Vi räknar upp och packar ca 430 000 tidningar per månad!
Ökade paketvolymer - vid starten av paketleveranser 2019 hanterade vi ca 18 500
paket per månad, 2021 hade siffran ökat till ca 54 000 per månad och målet för 2022
är satt till 91 500 paket per månad. Onekligen en hisnande resa på kort tid! Ett stort
tack till alla inblandade!

Den positiva utvecklingen har dock även haft med sig utmaningar. Vi har kommit till ett
skede där vår verksamhet i Packsalen har vuxit ur lokalen på Österängsvägen 5.

Det är med glädje vi kan meddela att vi har hittat en lösning inpå husknuten. Hall
Media Logistiks Packsal kommer fr o m i slutet av november flyttas till
Österängsvägen 3.

Detta vill vi givetvis fira tillsammans med dig!!
Håll utkik efter inbjudan till invigningen som är planerad att hållas i slutet av november.
Du kommer att få ett meddelande i din handenhet (arbetstelefonen) när vi lägger upp
inbjudan på hemsidan.

Pre Distributionschef Marina Frank, genom Valéria

