Persbericht:
Eska Graphic Board en Graaco tekenen overeenkomst voor Oost-Europa vervoer
Per 1 januari 2011 zal Graaco te Coevorden het volledige Oost-Europa pakket van Eska
Graphic Board te Hoogezand/Sappemeer vervoeren. Hieronder vallen alle landen in het
voormalige Oostblok, vanaf de Oost-Duitse grens. Graaco en Eska hebben hiertoe op 14
december 2010 een contract getekend met een looptijd tot tenminste 1 januari 2013. Op
de bijgevoegde foto tekenen Kees van Zijderveld, Algemeen Directeur van Eska Graphic
Board en Ben Blog, Algemeen Directeur van Graaco de overeenkomst.
Afspraken zijn gemaakt over tarieven en service-levels. In het begin zal al het vervoer
over de weg worden uitgevoerd. Nadrukkelijk is afgesproken, dat gezocht zal worden
naar mogelijkheden van de inzet van andere modaliteiten, zoals het spoorvervoer.
De heer Roel Cuperi, Global Transportmanager van Eska Graphic Board geeft als reactie
op deze overeenkomst: “ Eska is wereldleider op het gebied van grafisch karton. Voor
ons is service en kwaliteit van groot belang. Bij de keuze van dienstverleners gaan wij
daarom niet over één nacht ijs. Ik ben onder de indruk van de snelle ontwikkelingen bij
Graaco in 2010. Het is een jong en dynamisch bedrijf met erg veel ervaring in de wereld

van het vervoer en met name ook op Oost-Europa. Dat geeft mij het volste vertrouwen,
dat het Oost-Europa pakket bij Graaco in goede handen is. “
De heer Ben Blog, Algemeen Directeur van Graaco, laat weten erg verheugd te zijn:
“Deze overeenkomst met Eska zet ons nog beter op de kaart. We zijn een jong bedrijf,
maar onze medewerkers hebben vele jaren ervaring in de wereld van het vervoer en
logistiek. Deze samenwerking met Eska past precies in ons streven om specialist op
Oost-Europa te worden, zowel via wegvervoer als railvervoer”.
Ter nadere kennismaking:
Graaco is in september 2009 in Coevorden opgericht. Het wil een toonaangevende
logistieke dienstverlener zijn en richt zich op productie- en handelsbedrijven. Het bedrijf
ligt dicht bij de A28, A37 en de Duitse A31. Ook is het rechtstreeks verbonden aan het
Nederlandse en het Europese spoorwegennet. Graaco beschikt in Coevorden over
220.000 m2 grondoppervlakte, waarvan 70.000 m2 is bebouwd met hallen, geschikt voor
vele vormen van Value-Added-Services. Nadere informatie: www.graaco.nl
Niet voor publicatie: Nadere informatie is te verkrijgen bij Graaco B.V. Ben Blog/Nicole
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