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Får jag presentera
vår postorderfirma i Insjön som är välkänd
bland allt händigt folk. Från en blygsåm
början år 1918 har företaget utvecklats till
att bli ledande i sin bransch i landet. KafaDir. CLAS OHLSON
Firmans grundare och chef.
logen upptar över 7000 artiklar av skilda slag
men främst för tekniskt hobbyarbete. Det
stora varusortimentet .intresserar såluno'a i
första hand hobbyfolk och pojkar med experimentlusta lalla åldrar, men' vi har kunder bland snart sagt alla kategorier. Inte
sällan omtalar äldre personer för oss att de skrivit efter varor från Clas Ohlson,_
Ensjön, redan som liten grabb och fortfarande gör det.
Firman är känd för rejäla kvaliteter och snabba leveranser samt hederliga affårsmetoder.
Varorna kommer från leverantörer i in- och utlandet. Marknaden följes bl. a. genom
mässbesök och fackpress.. Särskild vikt lägges vid att snabbt få med intressanta
'nyheter i våra kataloger: Våra bemödanden i detta avseende belönas ofta med
stimulerande brev från entusiastiska kunder som i vår
katalog hittat just den apryle
de icke kunnat få på annat
håll.
Vi vågar säga att defi mesta
av vad den händige behöver finner han hos oss.
Det vidgade internationella
samarbetet inom handeln
ökar våra möjligheter till
snabb varuanskaffning. Vår
import sker med få undantag
direkt från tillverkaren utan
mellanhänder varigenom priserna kan hållas nere.
Vi kommer att fortsätta vår
kurs med ståndig stråvan att

till våra kunder erbjuda goda
varor till förmånliga priser.
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Även landets stora industrier, forskningsinstitutioner, statliga företag och låroanstalter kan
zåknas till våra kunder. Deras köp avser mestadels material för laboratorie- och experimentbruk.

Bilderna å nåsta sida:',',;.
ii Här kommer en 16ngträdare med varor
direkt frön leverantören.
21 Uppackning av inkommande gods.
31 Y4rul'agret upptar fiyllor titt en sammanlagd Längd av ca 4 kilometer, vartill
kommer särskilt magasin. Ett perfekt
numrerings- och registreringssystem gör
det ändock lått att snabbt hitta rått
nummer.
41 Varuuttagning<

c ~:~-:.
6) Den elekiriskca breväppnoreö klarar
snabbt av dagens brevskörd.
7! Kataloger Bötas klara för utsåndning
över hela landet.
81 Varje order bokas i kundregistret, som
nu upptar ca 715.000 kunder.
9) Sammanråkning och utskrivning av order.
10) Paketen låggas i säckar för vidarebefordran till posten.
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