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Emotion etablerar Autostorelager i Jönköping
3PL-företaget Emotion Logistics AB öppnar ett nytt och automatiserat lager i Jönköping under
april 2020. Den moderna och skalbara logistikanläggningen byggs av Tosito i SIDOG Fastigheter
AB. Lokalisering sker i området Stigamo intill E4:an.
- Vi bygger för att hantera en mycket krävande logistik till både retail och direkt till konsumenter över
hela världen. Med fortsatt stort förtroende att få driva och utveckla logistiken för många starka
varumärken krävs vidare expansion. Fastighetsägaren är en otroligt ambitiös och väletablerad aktör
med stort hjärta för det lokala. En partner vi känner oss väldigt tillfreds med för att genomföra denna
satsning, säger Markus Kinnander VD Emotion Logistics AB.
I lagret ska logistiken hanteras i en automatiserad lösning genom konceptet Autostore som
levereras av Element Logic AB. Verksamheten kommer i april att sysselsätta ett 15-tal
medarbetare där rekrytering nu påbörjas. Kapaciteten är initialt dimensionerad för 700
orderrader i timmen och lagret kommer förutom Autostore bestå av ytor för returhantering,
kundtjänst och förädling av produkter.
- Detta blir vår sjätte anläggning i Sverige och vi passerar nu 40 000 kvm logistikytor. Våra olika lager
har unika specialiteter inom bla konfektion, reservdelar, accessoarer, inredning och
skönhetsprodukter. Samtidigt är vårt DNA samma i hela företaget då vi levererar service, kvalité och
köpupplevsele för slutkunder. Tillsammans med Element Logic ser vi nu ytterligare möjligheter att
tillföra värde i ett snabbrörligt handelslandskap. Vi är otroligt glada för vårt partnerskap och att få
sätta igång i Jönköping, säger Markus Kinnander.
För mer information kontakta
Markus Kinnander
VD Emotion Logistics AB
+46 (0) 709 76 40 86, markus.kinnander@borjes.com

Emotion Logistics AB är ett helägt dotterbolag till familjeföretaget Börjes Logistik & Spedition AB
som grundades i småländska Nybro 1947. Börjes är internationell transportör med inriktning
mot kvalitativa transporter på väg i främst Europa. I Emotion drivs tredjepartslogistiken (3PL) som
bla innefattar lager, distribution, tullager och systemlösningar. Gruppen omsätter ca 400 MSEK
och har över 200 anställda i Sverige och Tyskland.
Emotion Logistics
A part of Börjes Logistik

