I samband med Allt i Transports förvärv av G-Moving från G-Solutions i juni 2018 har vi arbetat med
att säkerställa att fusionen av de båda bolagen går så smidigt som möjligt. En viktig del i arbetet är
att tydliggöra varumärket för att tillvarata alla interna och externa värden.
Organisationsnummer och företagsnamn: Bolagets ledning och huvudägare har fattat beslut om att
organisationsnumret 556639-6049 som tillhört Allt i Transport & Spedition 018 AB byter namn till
Global Mobility Moving AB. Bolagsnamnet Allt i Transport & Spedition 018 AB kommer att finnas kvar
som ett dotterbolag till Global Mobility Moving AB. I och med att Bolagsverket nu sagt ok till namnändringen så kommer namnändringen gälla from dagens datum 30 augusti 2018.
Varumärket G-Moving: Bolaget väljer att anta det registrerade varumärket G-Moving när vi i dagligt
tal företräder bolaget. Namnet G-Moving beskriver tydligare vår verksamhet. Vår etablering på den
internationella marknaden gör också ett internationellt gångbart namn till ett naturligt steg i
företagets utveckling.
Vår nya logotyp är:

Payoffen: Your move. Our drive. Vår nya payoff beskriver kärnan i vår verksamhet. Våra kunder rör
sig. När företag, organisationer, myndigheter eller privatpersoner behöver flytta från en plats till en
annan så hjälper vi dem gärna. Vår drivkraft är att underlätta deras nästa steg genom att på ett
ansvarsfullt sätt skapa smidiga transporter i Sverige och världen, eliminera administrativa bördor och
se till att de blir hemmastadda på sin nya destination.
Tidplan: Vi börjar med att byta vår visuella identitet i mailsignaturer, på visitkort, hemsida och alla
dokumentmallar. Därefter kommer vi successivt göra förändring på våra fordon, övriga brevmallar,
kuvert, kläder och kartonger. Vi räknar med att allt skall vara bytt till årsskiftet 2018/2019.
Organisationen: Organisationen kommer inte förändras, utan ni behåller samma kontaktpersoner som
ni redan har hos oss. Organisationsnumret är också detsamma. Det enda vi byter är namnen på
bolagen för att de tydligare ska representera och spegla vår verksamhet.
Har ni frågor eller funderingar? Hör av er till er kontaktperson hos oss eller direkt till mig på
per.hansson@alltitransport.se
Med det önskar jag er en fantastisk höst. På återhörande!
Per Hansson, VD Allt i Transport & Spedition 018 AB
Allt i Transport & Spedition AB
kontoret@alltitransport.se
alltitransport.se
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