
E-HANDELSLOGISTIK 
TAR FART UNDER AXLA

Åland Post etablerar nu verksamhet inom e-handelslogistik 
även utanför Åland. I oktober 2019 startar verksamheten 
i Vanda. Under det nya varumärket Axla Logistics samlas 
över 20 års erfarenhet av branschen.

”Vi har under lång tid arbetat med e-handlare från Skandinavien och övriga 

Europa som distribuerar försändelser till hela världen. Nu vill vi hjälpa finländska 

och nordiska e-handlare att nå ut på fler marknader. Genom satsningen med 

Axla positionerar vi oss som en självklar aktör inom e-handelns ekosystem på 

den nordiska marknaden”, säger försäljnings- & marknadschef Matias Toukonen.

Fr.o.m. oktober 2019 kommer samtliga tjänster att finnas tillgängliga i Vanda 

under det nya varumärket Axla Logistics. E-handelslogistiken omfattar primärt 

godsmottagning, lagerhållning, orderhantering, packning, postning och returhan-

tering. Axla skräddarsyr tjänsterna utifrån e-handlarnas behov och önskemål. 

”Genom vår erfarenhet och det globala nätverk av samarbetspartners vi byggt 

upp under åren kan vi erbjuda ett brett utbud och kunskap inom e-handel. 

Smidig leverans och mångsidiga leveranssätt är viktiga delar av kundupp-

levelsen. Vi vill hjälpa finländska e-handlare att lyckas med sina satsningar”, 

berättar Toukonen.

Läs mera på www.axla-logistics.com

För mer information kontakta:

Matias Toukonen, försäljnings- & marknadschef

matias@axla-logistics.com 

+358 (0)40-522 33 39
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Axla betyder att bära
ansvaret för att genomföra
något. Namnet beskriver
vad vi gör när vi säkrar att
arbetet blir gjort.
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Together we can customise a solution that caters for all 
your needs. Kick-start your own e-commerce success 

today by dropping us a line info@axla-logistics.com

We cover all aspects of e-commerce 
logistics – from incoming inventory to 

warehousing, handling, packing, postage, 
distribution and return handling.

OUR OFFERING

AXLA-LOGISTICS.COM
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You sell. We’ll stock,
pack & ship.


