Privab Umeå,
Spårvägen 20, 901 31 Umeå
Tel. 090-969 00, Fax. 090-969 10, E-post: info.umea@privab.se
Ägare: Anders Malm

Privab Trollhättan
Överby, Sandviksvägen 461 70 Trollhättan
Tel. 0520-48 61 70, Fax. 0520-48 61 74
E-post: info.trollhattan@privab.se
Ägare: Niklas Andersson
2007 Tog Privab Trollhättan över Värmlandsdistriktet från Privab Norrköping.
Företaget levererar på ett stort område – Värmland, Bohuslän, Dalsland, Skaraborg ner mot
Göteborg.
Bredden på kunder är stor. Privab Trollhättan levererar till allt från fotbollsföreningar, fritidsgårdar till de stora varuhusen vid
gränshandeln mot Norge. Sommarbutiker samt
Campingar är också en stor kundgrupp till
Privab i Trollhättan, här krävs stor flexibilitet
och kundservice då dessa kunder har en
kort säsong och allt måste gå smidigt
med produkturval och snabba
leveranser.

Privab Gävle

Målet för Privab Umeå är att på ett enkelt
och smidigt sätt tillgodose servicehandelsmarknaden med varor till
konkurrenskraftiga priser. Smidigheten, snabbheten och flexibiliteten
är företagets adelsmärken.
Distributionsområdet är stort.
Företaget ser till att kunder från
Sundsvall i syd till Riksgränsen i
norr får sitt behov av varor.
Stora avstånd men ändå så
nära kunden.
Grossistens duktiga säljare gör allt för
att hjälpa kunderna. De är specialister på sortiment,
exponering, lönsamhet, kampanjer och att ge tips på
hur ni kan öka er försäljning.

UMEÅ

Konkurrenskraftiga priser, ett brett sortiment och en
uttalad bra service har gjort Privab Gävle till en av de
ledande grossisterna inom servicehandeln och inom
lösviktsförsäljning på dagligvaruhandeln.
Sedan något år erbjuder Privab Gävle även
finska delikatesser. Ett trettiotal producenter
levererar i en gemensam logistik eftertraktade finska produkter till Gävle som till allas
glädje vidaredistribueras till dagligvaruhandeln. Nytt tillskott för Privab Gävle är
nu även sortiment från Diplom-Is samt
receptfria läkemedel.

Privab Stockholm

GÄVLE

Kontor/Lager Södertälje: Morabergsv. 8, 152 42 Södertälje
Tel. 08-553 777 00, Fax. 08-553 777 70
E-post: info.sthlm@privab.se
Ägare: Magnus Runestam, Fredrik Ågren och Anders Ågren.

STOCKHOLM

Privab Stockholm är ett familjeföretag i tredje generationen
– där det finns lång erfarenhet av servicehandel.
Att bedriva butik inom servicehandeln ställer stora krav på just
personlig service och engagemang. Privab som leverantör
måste också kunna leva upp till detta. Just därför är det
oerhört viktigt att varje medarbetare anstränger
sig till det yttersta för att du som kund ska
få det engagemang och den service du
behöver, allt för att du ska ha möjlighet att
utveckla och driva din verksamhet på ett
positivt sätt.

Privab Nässjö
Tryckerigatan 3, 571 34 Nässjö
Tel. 0380-55 71 50, Fax. 0380-55 71 59, E-post: info.nassjo@privab.se
Ägare: Fredrik Samuelsson
Privab Göteborg är en del av Privab Nässjö
och utgör ett säljkontor
Box 36099, Partihallarna 400 13 Göteborg
Tel. 031-709 11 50, Fax. 031-709 11 60
E-post: info.gbg@privab.se
Privab Nässjö/Göteborg startade 2003. Sedan dess
har det gått som tåget och i dag omsätter företaget
230 miljoner kronor och har 30 medarbetare. Även
om Privab har växt snabbt och kommit upp i en stor
omsättning så är ambitionen att även fortsättningsvis
vara ett ”litet” företag. Framförallt dåvad gäller bemötandet av dig som är kund. Ambitionen är att
du ska känna att Privab är en personlig
och engagerad leverantör. Och målsättningen är att göra långsiktiga affärer tillsammans med våra kunder.

Tredje Tvärgatan 1, 802 84 Gävle
Tel. 026-66 44 60, Fax. 026-66 44 69
Ägare: Ralph Brodin 070-68 36 998

TROLLHÄTTAN
Privab Norrköping,

NORRKÖPING

Finspångsvägen 65, 602 13 Norrköping
Tel. 011-19 18 00, Fax. 011-19 18 10, E-post: info.norrkoping@privab.se
Ägare: Niklas Johansson

GÖTEBORG

NÄSSJÖ
VISBY

Personalen på Privab i Norrköping har en mångårig erfarenhet
från branschen. Drivkraften är att göra bra affärer tillsammans
med kunder och leverantörer. Sortimentet är mycket brett och
medarbetarna hjälper gärna dig att maximera försäljningen i
din butik. Hos Privab i Norrköping får du hjälp och råd om
sortiment, prissättning, merförsäljning med mera.
Norrköpingsgrossisten levererar varor via
snabbgross i Norrköping eller direkt till dig i
Östergötland, Södermanland, Västmanland,
Närke och norra Småland.
Privabs ledord är snabbhet, service och flexibilitet.

Privab Ystad
Norra Koboltgatan 1, 271 39 Ystad
Tel. 0411-657 69, Fax. 0411-657 67, E-post. info.ystad@privab.se
Ägare: Jens Persson
Privab Helsingborg är ett säljkontor och hör till Ystad
Bergavägen 1, 254 66 Helsingborg
Tel. 042-16 57 25, Fax. 042-16 57 38
E-post. info.helsingborg@privab.se
Privab Ystad består av ett glatt gäng med
mycket goda kund- och leverantörskontakter som i dag servar cirka 700 fasta
kunder varje vecka från Ystad i söder till
Hallandsåsen i norr. Företagets sortiment består av drygt 4 500 artiklar
med ett brett urval av konfektyr,
drycker inklusive kaffe & te, konditoriprodukter samt snacks och tobak.
Kompetensen i företaget borgar
för att du som kund får bästa
service, kunskap och priser.
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Privab Visby
Skarphällsgatan 13, 621 41 Visby
Tel. 0498-24 71 10, Fax. 0498-24 98 39
E-post. info.visby@privab.se
Ägare: Peter Olofsson och Pär Sundvall.

HELSINGBORG

Privab i Visby grundades 1969 i form av Björn Olofssons
partihandel. 1984 anslöt sonen Peter till firman.
I samband med företaget år 2000 köpte Gotlandsgrossen ( före detta Kiab) gick man även med i det
nystartade Privab grossisterna AB.
Sedan drygt 3 år sköter Privab Visby
även all försäljning och distrubition
av GB-Glass på Gotland.

YSTAD
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