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Etiketter och prismärkning:  
Avery och METO samlar försäljning och distribution 
 
 
Ny distribution och försäljning av METO-produkter ger Avery ett komplett 
sortiment inom etikettering, prismärkning och kommunikationsprodukter för 
detaljhandeln, industrin och andra branscher. Sammanslagningen av de två 
varumärkena innebär bättre service och större fördelar för kunderna. 
 
En ändrad nordisk distributionsstruktur för METO-produkter innebär att Avery 
Nordic har utökat sitt sortiment med METO:s välkända pris- och 
datummärkningspistoler EAGLE, TURN-O-MATIC könummersystem samt den övriga 
delen av METO:s sortiment. 
 
Avery är världens ledande tillverkare av produktlösningar inom utskrivbara 
etiketter, papper och visitkortsprodukter. I kombination med METO-sortimentet 
råder Avery Nordic nu över marknadens starkaste varumärken inom etikettering, 
prismärkning och kommunikationsprodukter för detaljhandeln, näringslivet och 
industrin.  
 
METO International GmbH och Avery Nordic ingår i samma moderbolag, CCL Label 
Industries Inc. Det utgör en solid grund och öppnar för stordriftsfördelar till förmån 
för företagets kunder, där förändringen kommer att ge bättre synergier i 
orderexpeditionen, försäljningsarbetet, kundservicen och marknadsföringsstödet. 
Avery Nordic Avery Nordic har sitt huvudkontor i Køge, Danmark, och omfattar 
försäljning och marknadsföring i de nordiska länderna. 
 
METO UPPFANN PRISMÄRKNINGSPISTOLEN 
METO har gått i spetsen med nya idéer och innovativa lösningar för 
detaljhandelssegmentet i årtionden. Företaget har utvecklat otaliga 
marknadsföringslösningar som med tiden har blivit en integrerad del av 
standardlösningarna inom detaljhandeln. Det var exempelvis METO som uppfann 
den första handhållna pris- och datummärkningspistolen samt etiketten med vågig 
kant för obegränsad prismärkning och kodning av varor och enheter. 
 



 

 

METO säljer fortfarande pris- och datummärkningspistoler och tillhörande 
etiketter, men har också produkter för styrning av kundflöde med professionella 
könummersystem, hylloptimering (bland annat elektroniska hyllskyltar), dekoration 
av försäljningsytor och lokaler (bland annat skyltar) och namnskyltar till 
medarbetare. 
 
AVERY ETIKETTER TILL ALLA ÄNDAMÅL 
Avery är världens ledande tillverkare av utskrivbara etikettlösningar, oavsett om du 
behöver en adressetikett, avtagbar etikett, slitstark etikett, plomberingsetikett 
eller något helt annat. 
 
Den primära produkten är stansade etiketter på A4-ark för utskrift i laserskrivare, 
färgskrivare och bläckstråleskrivare. Etiketterna designas och skrivs ut med Averys 
gratis programvara online, där du snabbt och enkelt kan anpassa, designa och 
skriva ut etiketter, visitkort, skyltar och namnskyltar efter egna önskemål och 
behov. Sortimentet vänder sig till både företagskunder och privata kunder.  
 
Avsändare: 
Avery Nordic 
Valdemarshaab 11 
DK-4600 Køge 
www.avery.eu 

 
Kontaktperson: 
Anne Mette Rasmussen  
Tel: 0721 – 869 869 | +45 7010 1800 | Mail: arasmussen@avery.com 
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