Adressefelt

Mesko emballage bliver en del af Antalis A/S
Vi er rigtig glade for, at Mesko Emballage pr. 1. september bliver en del af Antalis A/S. Johny Gramberg,
som i dag ejer Mesko Emballage, bliver i samme forbindelse en del af Antalis teamet.
HVAD BETYDER DET FOR DIG?


Er du allerede kunde hos Antalis?
Er du allerede oprettet som kunde hos Antalis, bruger du bare dine eksisterende log-in oplysninger
til at logge ind på www.antalispackaging.dk. Har du spørgsmål til sortiment, produkter eller andet
sidder kundeservice klar til at hjælpe dig videre.



Er du endnu ikke kunde hos Antalis?
Første gang du besøger www.antalispackaging.dk kan du oprette dig som kunde. Når du har
indtastet dine oplysninger og trykket på ”opret kunde”, er du med det samme klar til at handle.
Har du spørgsmål til de produkter, du plejer at købe på mesko.dk og skiltebyen.dk, er du
velkommen til pr. 1. september at kontakte Johny på tlf. 21 41 75 38 eller e-mail
johny.gramberg@antalis.com



20.000 varenumre: Emballage, rengøring/aftørring, kontorartikler & non-food
På www.antalispackaging.dk finder du mere end 20.000 varenumre – det giver dig nu mulighed for
at samle endnu flere af dine indkøb hos én leverandør. Vi har specialister på alle områder af vores
forretning, så du kan altid få kvalificeret rådgivning.



Du får nye muligheder for bestilling og levering
Hos Antalis kan du aftale dag-til-dag levering eller faste leveringsdage. Vi har desuden gjort det
nemt at handle med os via lynbestilling, ordrehistorik samt Track & Trace på alle ordrer.
Du kan se de generelle handelsbetingelser og læse mere om Antalis på www.antalispackaging.dk.

VI SIDDER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG GODT IGANG
Har du brug for hjælp til din bestilling, levering, faktura eller mangler du yderligere produktinfo, sidder vi
klar til at hjælpe dig på 72 100 102.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til Antalis.
Med venlig hilsen

Johny Gramberg
Indehaver, Mesko Emballage

Steen Murmann
Adm. Direktør, Antalis A/S

