
C
AB DFS tar Greenium ut på de stora haven.

Genom DFS kommer nu även sjöfarten att få ta del av växtbaserade produkter från  
Clemondos varumärke Greenium. DFS som är en befintlig kund hos Clemondo har 
själva använt Greenium och här såg man fördelarna med produkterna och bestämde 
sig därför att erbjuda Greenium även till fartygen.

DFS är Sveriges ledande skeppshandlare som tillhandahåller global leverans, logistik och 
speditionstjänster till den kommersiella sjöfarten. De är länken mellan land och hav och förser 
fartyg med allt de behöver. Företaget startades 1950 på den lilla ön Donsö, utanför Göteborg 
där fiske var ett sätt att leva. Företaget har sedan dess, via sitt huvudkontor i Göteborg 
utvecklats till ett internationellt företag med ett brett utbud av både produkter och tjänster. På 
senare år har DFS dessutom skapat GREEN LINK, ett miljöalternativ som avser att skapa de 
bästa förutsättningarna för deras kunder att göra mer miljömedvetna val.

”Vi är stolta över att vara Sveriges största skeppshandlare. Vår erfarenhet och expertis inom 
sjöfarten hjälper oss att leverera hållbara lösningar över hela världen. Att vi nu kan erbjuda 
Greenium till våra kunder känns fantastiskt spännande då dessa produkter är helt unika och ett 
perfekt komplement till vårt miljöinitiativ,” säger Petra Hansson, VD på DFS.  

”Vi känner oss trygga med att DFS nu väljer att ta in Greenium i sitt sortiment. Det betyder att vi 
även kan förse den marina sidan med våra växtbaserade produkter och får äran att vara med 
och göra skillnad även på fartygssidan,” säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.
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