
SITTER DU MED 
OSÅLDA VAROR, 
RETURER OCH 
REKLAMATIONER?
VAD BRA!

Vi tar hand om dina e-handelsreturer, 
reklamationer, öppnade produkter, trasiga 
produkter och osålda produkter och ser till att de får 
nytt liv. Oavsett volymer och typ av produkt. 

Produkter och komponenter recirkuleras genom 
återanvändning & återtillverkning enligt en 
cirkulärekonomisk princip.

GIAB



EN KOSTNADS-
EFFEKTIV 
OCH HÅLLBAR 
LÖSNING

Returhantering är en utmaning för 
e-handlare, såväl från ett ekonomiskt 
perspektiv som ett hållbarhetspers-
pektiv. Konkurrensen är knivskarp 
och sköter man inte returhanteringen 
på ett resurseffektivt sätt kan ett var-
umärkes popularitet snabbt sjunka.
Men vi har en långsiktig lösning - vårt 
erbjudande frigör e-handeln från dessa 
utmaningar på kostnadseffektivt och 
hållbart sätt.

Genom insamling, rekonditioner-
ing, up-cycling, reparation och 
vidareförsäljning till slutkonsument 
återbrukar GIAB alla sorters produkter 
från olika flöden. Främst handlar det 
om försäkringsbranschen och e-han-
deln, men även direkt från producent. 
Alla produkter är spårbara och verifi-
erade i vår egenutvecklade plattform 
med lönsamhet och hållbarhet i fokus. 
Avsättning sker i våra egna kanaler Re-
turhuset.se, Returhuset.no samt Trade-
ra, CDON Marketplace och Blocket. Vi 
har även en fysisk butik, Returhuset. 
Vinsten delar vi på tillsammans!



ANLITA OSS FÖR HELA 
RETURHANTERINGS-
KEDJAN ELLER 
ENSKILDA TJÄNSTER: 

RETURLOGISTIK

INVENTERING

SEPARERING

GRADERING

VÄRDERING

REKONDITIONERING

FÖRSÄLJNING

HÅLLBARHETSRAPPORT

RETURLOGISTIK

Vi sköter all returlogistik oavsett 
volymer och produkter. Vi tar 
emot e-handlares ångerrätter och 
reklamationsärenden samt verifierar 
att dessa är returnerade enligt 
rådande villkor.  

INVENTERING

Vi undersöker vad som kan repareras, 
rekonditioneras, återanvändas och 
säljas. Och vad som blir över till 
återvinning.  

SEPARERING

Vi plockar isär, demonterar och
sorterar för att ta vara på reservdelar
och material som kan återanvändas. 
Resten – så lite som möjligt – går till 
återvinning enligt gällande lagstiftning.

GRADERING

Vi sorterar produkterna utifrån 
befintligt skick, plockar ut de som har 
möjlighet till nytt liv och uppskattar 
återförsäljningsvärde.

VÄRDERING

Nyskick eller andrasortering? 
Vi gör en uppskattning av produktens 
återförsäljningsvärde med eller utan 
eventuell reparation.

REKONDITIONERING

Vi rengör, reparerar, omvandlar, 
renoverar och återtillverkar alla 
produkter som kan räddas till 
ett nytt liv.

FÖRSÄLJNING

Produkterna säljs via GIABs plattform 
i våra egna kanaler Returhuset.se 
och Returhuset.no, samt Tradera och 
CDON. Vi har även en fysisk butik, 
Returhuset som finns i Staffanstorp.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Alla produkter som passerar oss är 
självklart spårbara via vår digitala 
plattform. Statistik sammanställs 
löpande i en hållbarhetsrapport 
som bland annat innehåller 
data på avfallsbesparing och 
koldioxidminimering som ni kan 
använda i er hållbarhetsredovisning.

KONTAKTA 
OSS FÖR EN 

SKRÄDDARSYDD 
LÖSNING



O P T I M E R A D  O C H 
H Å L L B A R H E T S A N PA S S A D 
R E T U R L O G I S T I K  F Ö R  C D O N

CDON behövde implementera en 
optimerad process för sin retur- 
och reklamationshantering. GIAB:s 
tidigare erfarenhet av återtag 
av produkter, flexibilitet i han-
teringsprocesser och etablerade 
försäljning av återbrukade pro-
dukter har resulterat i en cirkulär 
returhantering där alla returer och 
reklamationer numera levereras 
till GIAB. Om produkter inte går att 
laga, plockas dessa isär och reser-
vdelarna återvinns eller tas tillvara 
på. På så sätt har CDON fått en kon-
trollerad, kvalitetssäkrad och håll-
barhetsanpassad returlogistik som 
är i enighet med CDON:s ambition; 
att inget ska gå till spillo och att all 
hantering sker på samma ställe för 
att undvika onödiga transporter.

GIAB

Som Nordens största 
marknadsplats arbetar vi med 
att införa nya hållbara processer 
för att ställa om verksamheten 
och bli mer klimatsmarta. GIAB:s 
tjänster har haft betydande effekt 
för vår cirkulära returhantering där 
vårt samarbete har genomsyrats 
av transparens, kompetens och 
flexibilitet vilket har lett till ett 
väldigt starkt partnerskap.

“

”HENRIK JARL
CMO CDON

VILL DU OCKSÅ 
SATSA PÅ EN 

HÅLLBAR FRAMTID? 
Kontakta oss

 
wereuse@godsinlosen.se

eller slå oss en signal på tel 046 – 271 88 00
så kan vi tillsammans se hur vi kan 
bidra till ett mer hållbart samhälle.

www.godsinlosen.se

HÄR KAN 
DU LÄSA FLER 

KUNDCASE


