
Box Drop PAKKE- OG FORSENDELSESINSTRUKTION
Kun én opgave pr. udfyldt instruktion

Materialeinformation
Brochurer og 

produkt-
information

Plakater Postkort Breve Vareprøver Medicinsk udstyr
(Beskriv)

Andet 
(Beskriv)

Sæt kryds/beskriv

Højde, bredde, dybde/vægt 
(kg) 

Modtagere Apotek
(ca. 245)

Apoteksfilialer 
og udsalg
(ca. 200)

Hospitals-
apoteker
(ca. 10)

Praktiserende
Læger

(ca. 3600)
Andre - beskriv hvilke?

(Leveringsadresser skal leveres til Nomeco)

Sæt kryds/beskriv

INFORMATION OM BOX DROP

MODTAGERINFORMATION

ADRESSELISTER TIL APOTEKER OG PRAKTISERENDE LÆGER

LEVERINGSTIDSPUNKT TIL MODTAGERE

LEVERINGSTIDSPUNKT TIL NOMECO

ANDET NOMECO BØR VIDE?

Er materialet færdigpakket og klar til forsendelse, skal det leveres til Nomeco i solid emballage. 
Skal Nomeco udføre pakkeopgaven, medsend gerne en pakkeinstruktion.

Ved distribution til andet end apoteker og praktiserende læger skal I selv levere adresselister.

Nomeco kan skaffe adresseoplysninger på apoteker (inkl. filialer og 
apoteksudsalg) og praktiserende læger i Danmark.

Dato for, hvornår materialet leveres til Nomeco.

Særlige forhold vedrørende pakning, distribution eller modtagergrupper.

Skal Nomeco pakke materialet før distribu-
tion?

Medsender I pakkeemballage?

Skal Nomeco producere adresselabels til 
apoteker?

Skal Nomeco producere adresselabels til praktiserende 
læger?

Antal modtageradresser

Dato for tidligste levering 
(dag, måned, år)

Dag, måned, år

Dato for seneste levering 
(dag, måned, år)

Antal pakker til hver modtager

Skal Nomeco skaffe pakkeemballage?

Hvis nej, opgiv pakkens vægt (kg) og 
størrelse (højde, bredde, dybde)

Hvis ja, præciser venligst
(konvolut, pose, paprør, kasse, andet)

Hvis ja, præciser venligst
(konvolut, pose, paprør, kasse, andet)

Ja

Ja

Ja Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Skal modtagerne bruge materialet på et 
bestemt tidspunkt?

Hvis ja, angiv hvornår 
(dag, måned, år)

Ja Nej

Nej

Nej



Firmanavn

Cvr. nr.

Kundenr. (kun hvis du alle-
rede er kunde hos Nomeco)

Adresse

Kontaktperson

Telefon 

E-mail 

Box Drop KONTAKT

FIRMA / KUNDE

Send din instruktion til
HCLsales@nomeco.dk 

KONTAKT NOMECO

Vani Sharma
Key Account Manager – HCL Sales

Telefon:   +45 36 14 22 96
Mobil: +45 29 13 90 44
E-mail: vasha@nomeco.dk

Nomeco HealthCare Logistics
Idunsvej 3
4600 Køge

Synliggør pallen/kassen ”Box Drop” på alle fire
sider.

Varemodtagelsens åbningstider:
Mandag – Fredag kl. 7:00 – 16:00

SEND DIT MATERIALE TIL
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