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Pressmeddelande 
 

      Landskrona,  2019-02-07 

 
 
Douchebags väljer DSV för nytt externt lager 
 
Douchebags har valt DSV i Landskrona som en del av ett 3-pl upplägg med fokus på 
E-handel. Douchebags är ett företag som tillverkar och designar reseutrustning för 
både korta och långa resor och startades 2012 av fristilsåkaren Jon Olsson samt 
produktdesignern Truls Brataas. 
 
I det nya upplägget har det skrivits ett 3-årigt avtal där det centrala distributionscentret blir 
hos DSV i Landskrona.  
 
En av de viktigaste anledningarna till att DSV fått uppdraget, är Landskronas centrala 
logistiska läge för Douchebags verksamhet och DSVs erfarenhet av att hantera den typen 
av produkter som Douchebags representerar.  
 
”Bra logistik handlar inte enbart om att hantera våra produkter effektivt i rätt tid till rätt 
kostnad. Vi vill även att samarbetspartnern vi väljer skall göra skillnad.  Dessutom vill vi 
arbeta med en global logistikpartner som kan reducera komplexiteten i vårt logistikupplägg”, 
säger Ove Staurset, CFO på Douchebags.  
 
”Vi är väldigt glada och stolta över att Douchebags har valt DSV som en framtida 
samarbetspartner. Vi anser att DSV Solutions i Landskrona är ett perfekt lager för 
Douchebags och deras typ av verksamhet, med flera kunder inom samma segment”, säger 
Ian Swinhoe, MD på DSV Solutions AB. 
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 DSV – Global Transport and Logistics 
 
DSV tillhandahåller och hanterar logistiklösningar för tusentals företag dagligen - från det lilla 
familjeföretaget till hela koncerner. Vår räckvidd är global, men vår närvaro är lokal och nära våra 
kunder.  
 
DSV i Sverige utför transporter inom Sverige och hela världen genom våra flyg-, sjö- och 
landbaserade transportalternativ. Med ett komplett utbud av tjänster inom tredjepartslogistik kan våra 
1 400 anställda på 25 kontor och lager/ terminaler, erbjuda våra kunder transportlösningar för hela 
logistikkedjan. 
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