
Nu bliver hverdagen lidt lettere

I har nu mulighed for 
at få jeres egen Nærboks



I kender sikkert muligheden for at hente pakken 
i en boks - nu flytter den nye Nærboks tæt på dig

Gør hverdagen mere fleksibel
I kan være med til at tilbyde danskerne fleksibilitet 
med en Nærboks hos jer. Danskerne kan nemlig 
hente de fleste af deres pakker i en Nærboks hos jer – 
præcis når det passer ind i deres hverdag.

Nærboks i hele Danmark 
Siden marts 2019 har Kolding og Sønderborg testet 
Nærboks konceptet. Erfaringerne i testperioden har 
dannet solidt grundlag for, at vi nu stiller Nærboks op 
i hele Danmark.

Danskerne er de første, som får deres helt egen Nærboks. Med en Nærboks kan 
pakker bestilt over nettet fremover hentes lige om hjørnet. Kolding og Sønderborg har 
allerede testet Nærboks, og vi er nu igang med at brede konceptet ud til resten af Danmark. 



195 cm

102 cm

63 cm

Sådan virker Nærboks 
- og sådan gør den hverdagen nemmere

Det er nemt
Når danskerne fremover bestiller en vare på nettet, 
kan de vælge at få den leveret i netop den 
Nærboks, der står hos jer.

Når kureren har leveret en pakke i en Nærboks, 
får modtageren med det samme en besked på 
sin telefon om, at pakken kan hentes. Nu skal de 
blot gå hen til Nærboksen og bruge en app – så 
åbner den rette låge helt automatisk ved hjælp af 
Bluetooth. 

Hent fra fl ere
I starten kan danskerne hente pakker fra PostNord 
og DHL. Derefter åbner vi op for alle, der ønsker at 
levere i en Nærboks. 

Vi gør det sammen  
Din mening betyder meget for os, og du vil derfor  
få betydelig medbestemmelse for den helt rigtige 
placering af Nærboksen. Derefter vil boksen blive 
installeret på under fem minutter.

Kundeservice
Selvom Nærboks og hele systemet bag er 
gennemtestet, er hjælpen aldrig længere 
væk end et opkald, hvis noget driller. 

Tlf. 7060 2230





Et dansk produkt

Hos SwipBox i Sønderborg finder du Klaus. Klaus er 
en central nøglefigur, når det kommer til Nærboks-
ens funktionelle- og æstetiske udtryk - han er nemlig 
hoveddesigneren bag boksen. Under hele forløbet 
har to grundkriterier dannet omdrejningspunktet for 
Klaus’ arbejde: Nærboksens praktiske formål samt et 
neutralt design, som smelter ind i omgivelserne. 

Klaus arbejder dagligt meget tæt sammen med vores 
danske producent i Nordjylland for at sikre, at 
pakkeboksenes kvalitet er så høj som 
overhovedet muligt, og at alle detaljer på boksen er 
korrekte. Sammen med vores producent optimerer 
og klargører Klaus eventuelle ændringer for at sikre, 
at Nærboksen kontinuerligt følger med udviklingen. 

Nærboks produceres i Danmark - alt fra den innovative idé og tegninger af de første 
prototyper til testning, produktion og opsætning foregår i Danmark. Alle detaljer værnes 
nøje om og bliver omhyggeligt planlagt, så pakkeboksene konstant fremstår i den højeste 
kvalitet. 



Citater fra vores lokationsejere og kunder

”Med dette nye samarbejde bliver det muligt at bestille 
pakker til levering i en Nærboks, der er stillet op på den 
parkeringsplads, hvor man har sin bil holdende. Det kan 
give mange danskere en væsentlig tidsbesparelse.

Dan Kirk, 
Chef for marketing og 
forretningsudvikling 
i APCOA PARKING 

”Vi satser på, at der kommer nærbokse op ved alle de af 
vores butikker, hvor der er fysisk plads, og det giver mening. 
Det kan forhåbentlig også være med til at skabe omsætning i 
butikker, når kunderne alligevel er der for at hente en pakke.

”Vi arbejder hele tiden på at gøre indkøbsoplevelsen i Lidl 
endnu bedre - både i vores butikker og digitalt. Afhentning 
af fysiske pakker fra e-handel ligger lige i krydsfeltet. Ved at 
tilbyde endnu en service til vores kunder kan vi forhåbentlig 
gøre vores eksisterende kunder endnu mere tilfredse, lige-
som vi selvfølgelig også håber, at det kan få nye kunder ind 
og opleve, hvad vores butikker har at byde på.

”Det er en klar forbedring i lokalområdet, hvor muligheden 
ikke har eksisteret siden den sidste butik lukkede for et par 
år siden.

”I dette samarbejde, tilbydes vores beboer en mulighed for 
at få leveret pakker nær deres bopæl, hvilket vi ser som en 
god service.

”Det er fantastisk, og det er lige omme på den anden side 
af min væg, så jeg skal ikke klage. Jeg synes det er rigtig 
fint i vores lille samfund, fordi mange gange skal man rigtig 
langt for at hente pakker. Der er mange ældre og dårligt 
gående, og busserne kører ikke så tit, så jeg synes det er 
rigtig fint og jeg tror det kommer til at hjælpe rigtig mange 
borgere herude i de små samfund.

Jens Juul Nielsen, 
Informationsdirektør 
i Coop 

Thomas Thybo, 
Digital Manager 
i Lidl

Leif Hennings, 
Driftschef i Rødovre 
Boligselskab

Det er vigtigt for os, at vores lokationsejere og kunder er tilfredse med Nærboks. 
Læs med her, hvor de til de danske medier fortæller om deres oplevelse med 
Nærboks-konceptet.

Charlotte Helvig, 
Borger i Valløby

Børge Egelund, 
Næstformand i 
Hareskovby 
Medborgerforening
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Leveringer som en del af vores infratruktur
Med den tætte placering af Nærboks pakkebokse samt en optimeret ruteplanlægning 
gøres hele værdikæden mere bæredygtig. Pakkeleverandørerne kører efter en optimeret 
rute, og kunderne får kortere vej til der, hvor de skal hente deres pakker.

Transport
CO2 udledningen inden for alle aspekter af pakkedistributionen skal reduceres. 
Med Nærboks etableres et netværk af pakkebokse, der står så tæt, at der ikke er brug for 
at starte bilen for at hente sin pakke.

Genbrug
Nærboks er produceret af materialer, som let kan skilles ad og genanvendes i nye 
produkter. Nærboks produceres i Danmark, hvilket gør transporten kortere og mindre 
belastende for miljøet.

Forretningspartnerskaber
For at opnå verdensmålene er der et vedvarende fokus på tæt samarbejde mellem 
forskellige parter. Igennem strategiske partnerskaber og fokus på grønne og 
bæredygtige strategier og processer skabes den næste generation af pakkeinfrastruktur.

Nærboks og FN’s verdensmål

Nærboks er designet og udviklet af SwipBox. SwipBox er en virksomhed, der aktivt 
arbejder med bæredygtighed, hvilket er integeret i hele Nærboks-koncepet. 
Virksomheden har især dedikeret sig til FN’s verdensmål nr. 9, 11, 12 og 17. 



Virksomheden bag Nærboks

Nordic Infrastructure
Bag Nærboks netværket fi nder I Nordic Infrastructure. 
Nordic Infrastructure er et samarbejde mellem 
SwipBox og PostNord. SwipBox har stor erfaring med 
pakkebokse, og har siden 2012 stillet pakkebokse op i 
over 50 lande. Kombineret med PostNords mange års 
erfaring med at levere pakker til alle danskere skaber 
vi nu en ny infrastruktur.

Nordic Infrastructure er et samarbejde om et fælles 
mål; at skabe et netværk af Nærboks i Danmark som 
gør livet lidt lettere for danskerne. For at løfte denne 
opgave bedst muligt arbejder vi tæt sammen med den 
globale pakkeleverandør, DHL, som også leverer 
pakker i Nærboks. Dog er alle pakkeleverandører 
velkomne til at levere pakker i netværket.



Vil I vide mere om Nærboks?
Hvis I har brug for informationsmateriale om mulighederne, skal I 
blot sende os en mail: info@nordicinfrastructure.dk

Nyhedsbrev
Hvis I gerne vil holde jer opdateret omkring Nærboks, vil vi anbefale 
vores nyhedsbrev, som I kan tilmelde jer på vores website 
nordicinfrastructure.dk

Sidst men ikke mindst: her er alle spørgsmål velkomne – store som 
små, og vi vil altid gerne høre om jeres erfaringer med Nærboks.

5041-0856
Svanemærket tryksag


