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Visma breddar sitt erbjudande hos Bring
Nu stärker Visma erbjudandet hos Bring som i flera år varit en samarbetspartner till Visma
inom budtjänster. Det nya avtalet innebär att Vismas kunder även kan skicka paket till företag
och privatpersoner inom Sverige till förmånliga priser.
– Många företagare upplever frakter som något komplicerat, något som alltid kostar mer än vad man
trodde från start. Här har vi förhandlat fram en smidig lösning genom att erbjuda priser där allt ingår,
utan krångliga tillägg, säger Daniel Saldenius, leverantörsansvarig på Visma Advantage.
Enkelt och användarvänligt
Det stora antalet kunder hos Visma Advantage gör det möjligt att förhandla fram ett riktigt bra
erbjudande hos Bring. Det nya avtalet innebär att Vismas kunder nu kan skicka paket inom Sverige till
fasta priser där allt ingår.
– Lösningen vi skapat är väldigt enkel att både använda och förstå. Logistik ska vara enkelt och
användarvänligt och det är precis det vi kommer att leverera i samarbetet med Visma, säger Johan
Holgersson, Commercial Director, Bring.
Om Bring
Bring hjälper stora och små företag med allt inom post, logistik och kundkommunikation. Med ett
helhetserbjudande inom paket, gods, termo, lager, bud och post kan Bring bistå med små och stora
uppdrag i Sverige samt till eller från övriga världen.
Inköpsavtal för företag
Visma Advantage samförhandlar i dag inköpsavtal för cirka 15 000 företag. Den samlade köpkraften
gör det möjligt att förhandla fram ett starkt avtal med Bring. Kunder hos Visma Advantage erbjuds
inköpsavtal inom ett femtiotal områden, bland annat inom bud och frakt.
För mer information, kontakta
Daniel Saldenius, leverantörsansvarig, Visma Advantage, 010-141 29 07
Johan Holgersson, Commercial Director, Bring ParcelsExpress, +46 709 75 66 20

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar
samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor.
340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 6 400 anställda
och omsatte 7 100 miljoner norska kronor 2014.

