
Sprid budskapet
I programförklaringen beskriver vi syftet och idén med Fair 
Transport. Och låter några representanter för branschen tycka 
till. Dela gärna ut den till uppdragsgivare och samarbetspart-
ners. Fler finns att beställa och/eller att ladda ner på med-
lemsdelen av akeri.se/fairtransport.

Den mindre varianten av programförklaringen är lätt att bära 
med sig. Dela gärna ut den bland dina medarbetare, så att alla 
förstår och sprider budskapet. En idé är att låta den följa med 
i lastbilshytten, alltid nära till hands. Fler går att beställa på 
akeri.se/fairtransport.

Förankra internt
På medlemsdelen av akeri.se/fairtransport finns en ppt-
presentation att ladda ner. Den är till för att presentera och 
diskutera Fair Transport internt på ert åkeriföretag. Ett förslag 
är att samla personalen över en kopp kaffe och förklara vad 
Fair Transport går ut på.

Visa upp er på vägarna
I välkomstpaketet följer det med en Fair Transport-dekal och 
fler går att beställa på medlemsdelen av Fair Transport-sidan 
på webben. Sätt upp dekalen på lastbilen och visa att ni tar 
ställning för sunda transporter. 

Stöd vid införsäljning
När ni skriver en offert eller 
lämnar in ett anbud, bifoga 
gärna vårt förslag på anbuds-
bilaga. Ni kan förstås också 
bifoga programförklaringen. 
Båda finns nedladdningsbara 
på akeri.se/fairtransport.

  Påminn om Fair Transport
  När ni skickar mejl till kunder och leverantörer, lägg  
  gärna in mejlsignaturen som finns att ladda ner på 
  akeri.se/fairtransport. Vi är en del av Fair Transport  
  – sunda transporter från sunda åkeriföretag. Ett bra  
  och enkelt sätt att påminna om ert ställningstagande. 

TIPS & RÅD
Idén och syftet med Fair Transport är flera. Inte minst är ställningstagandet 
ett utmärkt argument gentemot transportköpare för att kunna ta mer rättvist 
betalt. Och erbjuda ett sunt alternativ på en hårt konkurrensutsatt marknad. 
På sikt kan det också bidra till att åkerinäringens status förbättras. Använd 
och dra nytta av Fair Transport när ni säljer era transport- 
och logistiktjänster. Här har vi samlat några tips och råd.
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Informera på webbplatsen
Med en Fair Transport-banner på åkeriets egen webbplats kan 
ni enkelt länka information vidare till Fair Transport-sidan på 
akeri.se. Eller göra er egen beskrivning av Fair Transport på 
vald plats. Banner finns att ladda ned på akeri.se/fairtransport.

Rama in intyget
Även om Fair Transport inte är 
en traditionell certifiering kan 
ni rama in och sätta upp intyget 
på kontoret. Och fler intyg 
utan åkeriföretagets namn kan 
beställas på medlemssidan. Visa 
för dina besökare att ni är en del 
av Fair Transport. 

Uppvakta dina kunder
Att ni har valt att gå med i Fair Transport och därmed repre- 
senterar sunda transporter från sunda åkeriföretag är ett 
utmärkt tillfälle till kundkontakt, både gentemot befintliga  
och tänkbara nya. Gör ett besök, skicka ett mejl eller bjud  
in till ett möte. 

Visa vad ni står för
På medlemssidan av akeri.se/
fairtransport finns färdiga origi-
nal för beställning av egna roll- 
ups från er lokala leverantör. De 
kan till exempel användas för att 
nå ut med budskapet i åkeriets 
eller kontorets entré.

Argumentera mera
”Både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för 
en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Tumma inte på vik-
tiga frågor som trafiksäkerhet, miljöhänsyn och socialt ansvar i 
jakten på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Bra transporter ska 
löna sig, både för dem som köper och säljer transporter.”   
 Använd er av argumenten som finns samlade i program-
förklaringen och på akeri.se/fairtransport. Tillsammans och 
med tydliga argument kan vi vara med och förbättra förut-
sättningarna för vår bransch. Något som i sin tur får positiva 
effekter på hela samhället.

Fortsättning följer
Så småningom kommer vi att arbeta fram fler profil- och 
marknadsföringsprodukter för att underlätta marknadsför-
ingen av Fair Transport gentemot era kunder. Kanske har ni 
egna önskemål på lämpliga enheter? Skicka gärna ett mejl till 
fairtransport@akeri.se. Ju fler medlemsföretag som ansluter 
sig till Fair Transport, desto snabbare kan vi på Sveriges 
Åkeriföretag gå ut och berätta för omvärlden om vårt 
viktiga ställningstagande.

SverigeS Åkeriföretag
telefon: 08-753 54 00

e-mail: fairtransport@akeri.se
www.akeri.se

Beställ och ladda ned marknadsföringsmaterial på medlemsdelen av akeri.se/fairtransport 


