Om Eek Logistikk AS
EEK logistikk er ditt naturlige valg innen
transporttjenester med krav til kvalitet og
hurtig fremføring. Vi har landsdekkende
samarbeidspartnere og tilbyr fremføring
over natt i hele Sør Norge. Vi er din
totalleverandør innen transport!
Eek terminal Hjuksebø

Vår visjon

Kontakt oss

Eek Logistikk AS skal være et
førstevalg blant kvalitetsbevisste
kunder, hvor presisjon verdsettes
høyere enn pris.

Telefonnummer: 977 03595
E-post: post@eeklogistikk.no
Web: www.eeklogistikk.no

Eek Logistikk AS skal være et
ansvarlig selskap for både ansatte og
våre kunder, vi skal levere kvalitet i

Facebook:

Eek Logistikk AS

hele vår verdikjede!

Vi er din totalleverandør innen
[Firmanavn]
transport!
[Adresse]
[Postnummer og poststed]

Historie Eek Logistikk AS
Eek Logistikk AS startet opp 01.12.2016, etter
nedleggelsen av gamle Eek Transport sitt
knutepunkt på Hjuksebø i Telemark.
Eek familien er igjen involvert sammen med gode
samarbeidspartnere, som sammen skaper ny
vekst og et godt tilbud i det lokale
transportmarkedet.
Eek Logistikk leverer på hyttefelt

Tilbakemeldinger og referanser

Noen gode tilbakemeldinger fra våre
Facebooksider:

Ordrehåndtering
Alle transportordre registreres i vårt
ordresystem og scannes av sjåførene med PDA,
dette gir kundene enkel tilgang til sporing på
nett. For oss er kundens tillit til vår
forutsigbarhet viktig!

«Hvis det blir halvparten så bra som Eek Transport var
kan kundene deres glede seg

»

…………….
«Dette har jeg troen på! Folk vil alltid betale litt ekstra
for kvalitet og service. Og det mangler ikke på gode
sjåfører osv. som vil knytte seg til Eek navnet

»

……………..
«Eek sine sjåfører har alltid vært flinke og lette med å
ha å gjøre med, både før, i og etter at de var kjøpt opp
av PostNord. Nå står de igjen på egne ben, men gleden
til selskapet og sjåførene er der åkke som. Stå på!»

Våre produkter og tjenester
✓
✓
✓
✓

Ekspressleveringer
Stykkgodstransport
Budbiler
Terminaltjenester

Dekningsområder
Eek Logistikk AS har daglige avganger i
følgende områder:
✓
✓
✓
✓
✓

Telemark
Grenlandsregionen
Buskerud og Numedal
Vestfold
Oslo og Akershus

Landet for øvrig med samarbeidspartnere!

