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Med omtanke  
om dina kunder. 

Avisera har levererat förpackningslösningar till framgångsrika företag och  organisationer 

under 20 år. Tack vare kundernas uppskattning har vi nu blivit ett av de främsta  företagen 

i branschen. Vår långa erfarenhet betyder trygghet, leveranssäkerhet, rätt pris och 

 produkter som gör skillnad för dig som kund. Våra produkter täcker hela ditt behov, 

 samtidigt som vi är specialiserade och nischade inom våra respektive områden.

 Hos Avisera får du de genomtänkta bärkassarna i 

papper  eller plast, du får presentkartongerna, inslagnings-

lösningarna, etiketterna, presentbanden, silkespappret, pack-

tejpen, post orderpåsarna och alla de andra produkterna och 

förpackningarna du behöver. Unika produkter framtagna för 

ditt behov och din affär eller trygga standardlösningar som 

du och vi vet kommer att fylla dina önskemål. Under hela 

framtagningen har du som vill även stöd och hjälp av Aviseras 

designavdelning. 

DU KAN UTVECKLAS MED OSS

Vi vill hitta de lösningar som är bäst för dig och dina affärer  

– ofta med en twist som lyfter fram och förstärker ditt varumärke. 

Tillsammans hittar vi möjligheterna som tar dig till nästa nivå i 

dina affärer – det kan handla om allt från  effektivare produkter 

och smidigare processer till nya designkoncept. 

VÄLKOMMEN TILL VÅRA SHOWROOMS 

För dig som kund har vi skapat en alldeles speciell och in spire-

rande mötesplats: tre showrooms med våra produkter. Här 

finner du alla dina nya möjligheter och här blir mötet kreativt, 

konkret och effektivt. Vi hälsar dig välkommen till Avisera.

Vårt löfte till dig: 100 procent 
 engage mang, excellenta  produkter 

och fullt fokus på dig som uppdragsgivare.”



Allt du behöver.
Alla våra produkter har en sak gemensamt. De finns där av omtanke om dina kunder.  

De skyddar, paketerar och lyfter fram ditt varumärke och dina värden. Dina med arbetare 

ska känna en stolthet när de använder produkterna. Men framför allt ska  produkterna 

förbättra relationen med dina kunder och därmed förbättra dina affärer.

 BÄRKASSEN. En bärkasse är så mycket mer än något man bara bär 
hem sina inköp i. Idag har den snarare blivit ett sätt att kommunicera med 
sin omgivning. Man visar gärna upp ett varumärke man identifierar sig 
med, eller återanvänder en kasse bara för att den är snygg. Har den rätt 
design, färg och kvalitet får den ett långt liv. Bärkassen blir en mycket bra 
investering för dig i din  relation med din kund. 

INSLAGNINGEN I BUTIK. Inslagningslösningen i butiken får både  kunden 
och medarbetarna att känna sig speciella. Omtanken märks i alla  detaljer 
– i formgivningen och vikningen, silkespappret, presentbandet och 
 etiketterna. Ett genomtänkt koncept andas kvalitet samtidigt som det 
sparar tid vid själva inslagningen och ger mer tid med kunden. Det gäller 
vid både valet av bärkasse eller vid mer avancerade presentkartonger. 

E-HANDEL. Förpackningskonceptet för e-handeln ska vara lika genom-
tänkt, men utöver rätt känsla även visa andra hänsyn. Det ska vara 
 effektivt genom hela den logistiska processen sett ur perspektiv som 
vikt, hållbarhet och packvolym. Du får logistiklösningar och lager hållning 
helt anpassade efter dina behov. 

TRYGGHET, LEVERANSSÄKERHET OCH RÄTT PRIS. Avisera har  levererat 
olika typer av förpackningslösningar till framgångsrika företag och 
 organisationer under 20 år. Tack vare kundernas uppskattning har vi nu 
blivit ett av de främsta företagen i branschen. Vår långa erfarenhet ger 
dig trygghet, leveranssäkerhet, rätt pris och produkter som gör skillnad 

för dig i relationen med din kund. 



PACKTEJP & AVSPÄRRNINGSBAND
Med upp till tio tryckfärger och absolut högsta 
 kvalitet blir packtejpen eller avspärrnings bandet 
ett utmärkt komplement till dina övriga för-
packningslösningar.

 Kostnadseffektiv tejp för alla ändamål
 Trycks från undersidan, inget slitage
 Olika specialtejper som säkerhetstejp
 Hög häftförmåga och fri från lösningsmedel
 Högsta kvalitet i både material och tryck

PÄRMAR, MAPPAR & SKRIVBLOCK
För prov kollektionen, butiken, ut bildningen eller sälj-
materialet.

 Olika material, tillbehör och finish som  
gör din presentation unik

 Upplaga anpassad efter ditt behov
 Snabba leveranser
 Specialanpassas genom olika trycktekniker, 

inlagor, spiraler och tillbehör

MILJÖKASSAR
Skräddarsydda och slitstarka miljökassar som 
håller länge. Kan återanvändas och återvinnas.

 Välj mellan PP Non-woven, Woven, PET eller 
certifierad bomull

 Tillbehör som dragkedjeförslutning, 
 kardborrförslutning eller dragsko

 Olika typer av handtag och tillval
 Mängder av kulörer
 Återvunnet material

BUTIKSEMBALLAGE
Med profilerat silkespapper,  presentpapper och 
presentband  skapar du hela förpacknings koncept 
för butiken och uppskattade  omsorgsfulla in-
slagningar.

 Silkespapper med marknadens  
senaste effekter; relieftryck, högglanseffekt 
och metallic hotfoil 

 Profilerade presentband
 Kvittofickor och presentkort

E-HANDEL
Emballage som förenklar paketering, skyddar 
varorna och samtidigt lyfter fram ditt varumärke.

 Postorderpåsar med enkel eller 
 dubbel förslutning 
 Säkerhetspåsar
 Enkel eller dubbel förslutning
 Snabbt och enkelt
 Perfekt för webbutiken
 Enkelt för kunden att returnera

ETIKETTER
Etiketter för alla behov och  material, ett utmärkt 
komplement till  övriga för packningslösningar 
och  butiksemballage.

 Stor variation av etiketter för olika behov
 Olika häftämnen: avtagbart  

eller permanent
 Varierande material som passar olika 

 temperaturer och ytor

PAPPERSKASSAR
Bärkassar i alla modeller som gärna återanvänds. 
Med olika material och tillval får du allt från  enkelt 
till  exklusivt med möjlighet till miljövänliga 
 lösningar.

 FSC®-certifierat papper
 Återvunnet papper
 Små och stora upplagor
 Snabba leveranser

PLASTKASSAR
Prisvärda reklambärare som är  funktionella, slit-
starka och kostnads effektiva. Våra olika  modeller 
täcker alla behov och med alternativ som åter-
vunnen eller 100 % nedbrytbar plast gör du ett 
miljöenligt val.

 Olika typer av plastmaterial för olika behov
 100 % nedbrytbar plast
 Återvunnen plast
 Slitstarka och tåliga
 Kostnadseffektiva

FÖRPACKNINGAR
Specialdesignade förpackningar som tas fram helt 
utifrån dina behov – från enkla present kartonger 
till handgjorda exklusiva askar. Våra duktiga för-
packningsdesigners leder dig rätt.

 Specialdesignas med olika typer av inreden 
och tillval, skräddarsydda efter  
dina önskemål.

 Tillgång till våra förpackningsdesigners 
under hela processen



Det är enkelt  
att leva med Avisera.

Vi vill lära känna dig som kund så att du får de lösningar som är bäst för dig och dina 

affärer. Samtidigt får du en smidig process och exakta leveranser i framkant,  

alltid med hög kvalitet och till rätt pris. Det är enkelt att leva med Avisera. 

 Vårt fokus är lika med ditt fokus.

FEM ENKLA OCH TRYGGA STEG:

VI TRÄFFAS. Välkommen till våra showrooms. Titta, känn på material 

och hitta rätt i dialog med din personliga säljare. I den här speciella 

och inspirerande miljön ser du alla våra produkter. Här blir mötet effektivt, 

kreativt och konkret. 

ANALYS AV DITT BEHOV. Dina behov analyseras med utgångspunkt 

från din affärsnytta. Här spelar både din och vår erfarenhet en viktig 

roll. Vi kommer överens om de yttre  ramarna: kvantitet, leveranstid, prisbild, 

speciella önskemål kring leverans och lagerhållning.

VI SKAPAR PRODUKTEN. Tillsammans tar vi fram en smidig 

 arbetsprocess utifrån ditt behov. Vår designavdelning står alltid 

till din tjänst i processen med formförslag och skisser, korrektur, dina 

 justeringar, utfallsprover i det fall det krävs och ditt godkännande. 

LEVERANS I TID. En leveransplan tas fram efter dina önskemål. 

Du har full flexibilitet och får logistik- och lagerlösningar utifrån ditt 

behov. Vi kan erbjuda olika logistiklösningar/lagerhållning. 

ÅTERKOPPLING. Produktionen följs upp, så att vi vet att du är helt 

nöjd. Våra nöjda kunder återkommer och blir till långa relationer, där 

vi har möjlighet att fortsätta bidra till våra kunders starka affärer. Det blir 

enkelt att göra stor nytta tillsammans. 
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Avisera ger  
dig gröna lösningar.

Avisera är specialiserat på att leverera produkter av hög kvalitet med minimal  

miljö påverkan – i alla led. Att fokusera på kvalitet är i sig ett sätt att värna om miljön.   

Genom ett brett produktutbud har du som kund valfrihet att kunna välja produkter 

som innebär att vi tillsammans skapar lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle.

U R VA L  AV  AV I S E R A S  C E R T I F I K AT  O C H  M Ä R K N I N G A R

Genom att Avisera klimatkompenserar bidrar vi till  en hållbar 
 utveckling i världen och synliggör och förtydligar våra utsläpp av 

växthus gaser. Det ökar vårt  incitament att minska utsläppen och gör att 
 medarbetarna blir mer  delaktiga i vårt miljöarbete.” PETER LUNDGREN, VD PÅ AVISERA.

 Sedan många år arbetar Avisera hårt och konsekvent 

för att verksamheten ska ha så liten påverkan på jordens 

 resurser och miljö som möjligt. Det gör att du som kund har 

möjlighet att välja en produkt med minimal miljöpåverkan. 

EKOLOGISKT, RÄTTVISEMÄRKT  
OCH FSC®-CERTIFIERAT

I Aviseras breda produktutbud finns rättvisemärkta och eko-

logiska produkter. Ett bra exempel är tygkassar av ekologiskt 

odlad bomull. Kassarna är certifierade enligt de internationellt 

erkända märkningarna EU Ecolabel (tidigare EU-Blomman) och 

Fairtrade. Avisera erbjuder som exempel även bärkassar som 

är tillverkade av 100 % återvunnet material och FSC®-certifierat 

papper. Vill du visa ditt miljöengagemang extra tydligt kan 

du lägga till återvinnings- eller FSC®-symbolen på bärkassen.

CERTIFIERAT MILJÖARBETE

Miljöarbetet drivs inom ramen för Aviseras miljölednings-

system som är certifierat enligt ISO 14001. En viktig del i   

Aviseras miljöpåverkan rör utsläpp av växthusgaser. För mät-

ning av de växthusgaser som verksamheten genererar tillämpas 

standarden Greenhouse Gas Protocol. 

PÅVERKAN HOS VÅRA LEVERANTÖRER 

För att leva upp till våra högt satta miljömål är det viktigt 

att även underleverantörer och samarbetspartners arbetar 

 ambitiöst med att minska sin miljöpåverkan. De uppmanas att 

mäta sin klimatpåverkan med hjälp av riktlinjerna i Greenhouse 

Gas Protocol, att öppet redovisa företagets klimatpåverkan, 

att mäta och följa upp tidsdefinierade klimatmål som styr 

verksamhetens klimatarbete och att klimatkompensera för 

sina totala växthusgasutsläpp.

CERTIFIERAD KLIMATKOMPENSATION

Sedan 2007 kompenserar Avisera för sina utsläpp av klimat-

påverkande gaser. Utöver att beräkna utsläppen och genom föra 

åtgärder för att minska utsläppen köper Avisera dessutom ut-

släppsrätter som motsvarar företagets totala växthusgasutsläpp. 

AVISERA – ETT KLIMATPAKTSFÖRETAG 

Avisera är sedan vintern 2010 stolt medlem i Klimatpakten, 

som är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag 

verksamma i Stockholmsregionen. Företagen som deltar träf-

fas regelbundet och utbyter erfarenheter för att tillsammans 

minska sin klimatpåverkan. Intresset för Klimatpakten är stort 

och den var en av anledningarna till att Stockholm utsågs till 

Europas miljöhuvudstad 2010.
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