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Stundande avreglering ger nya
möjligheter till enklare billigare post i
Norge
Sverige var först ut i världen med konkurrens och en avreglerad marknad på
post. Nu växer nya alternativa postoperatörer fram även i andra länder. I
Norge har Norpost blivit den största privata posten med en täckning på över
1.000.000 hushåll.

21Grams släpper nya versioner av sorteringsprogrammen PostSort och Winjet
där med en lösning som stödjer möjligheten att både sortera, orderlägga och
avisera post till Norposts distributionsnät.
Med den nya lösningen kommer både lokala norska bolag och svenska bolag
som skickar mycket brev till Norge kunna utnyttja möjligheten med Norpost
som komplement till norska posten Brings lösningar och därmed sänka sina
portokostnader.
I och med det nya samarbetet kommer norska kunder även kunna köpa
Norpost porto direkt från sin tryckare som har 21Grams mjukvara på ett
enkelt sätt.
Utländska kunder kommer även kunna köpa Norpost porto via 21Grams, på
samma sätt som man idag erbjuder detta för alla andra operatörer i Norden.
Sedan starten 2004 har 21Grams hjälpt nordiska brevköpare till lägre porton.
”Efterfrågan på mer nordiska lösningar gör att samarbetet med Norpost är en
naturlig och spännande utveckling av vårt erbjudande”, säger Stefan

Blomqvist, VD på 21Grams.
”Den norska lösningen är den mest avancerade och automatiserade
operatörslösningen vi har tagit fram hittills”, avslutar Blomqvist.
”Vi vill göra det enkelt för kunder och deras tryckare att använda våra
tjänster, och med 21Grams förenklar vi för både kund och tryckeri”, säger Jan
Ström, utvecklingschef på Norpost. ”Dessutom får vi en ny stark kanal till
kunder utanför Norge med 21Grams”, avslutar Ström.
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Om 21Grams
21Grams grundades 2004 och är ett svenskt tjänsteföretag som erbjuder
smarta postlösningar till företag med stora eller medelstora brevvolymer, s.k
postal management.
Företaget erbjuder alltifrån datasortering avpost till samkuvertering och
porto. 21Grams arbetar med industriell post, det vill säga brev som har
skapats i någon form av datasystem. 21Grams åstadkommer snabba

portobesparingar, långsiktigt köpkraft och bättre kontroll och kvalitet i hela
postprocessen. 21 Grams erbjuder ett nätverk av olika postoperatörer både
inrikes i Sverige och internationellt.
2014 omsatte bolaget 550 miljoner kronor och har 35 anställda.
Bland 21Grams kunder märks tex Google, Viasat, Skatteverket, Collectum,
Länsförsäkringar och Shell.

www.21grams.com

Om Norpost
Norpost AS er Norges eneste private postoperatør, med et distribusjonsnett
som dekker 70 % av norske husstander. Selskapet har 500 medarbeidere,
hvorav 430 er heltidsansatte bud. Norpost leverer med høy presisjon til svært
konkurransedyktige priser, og har en gjennomsnittlig treffgrad på 98,3 %.
Siden 1984 har selskapet bygd opp omfattende kunnskap om postkassen som
mediekanal, og kan levere dokumenterbare resultater.
www.norpost.no

