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Besøg os på stand H6060

Safety doesn’t happen by accident

Markedets stærkeste og mest 

fleksible løsninger til etablering 

af sikre interne færdselsveje

ROS Scandinavia tilbyder det lovpligtige 

eftersyn af lagerreoler samt efterfølgende 

opretning af beskadigede reolben

NYHED i Danmark

Safezone Nordic ApS  |  Tlf: 22 41 50 26  |  info@safezonenordic.com  |  www.safezonenordic.com

Personlift tager dæk til nye højder
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Fungerer din scannerløsning?
STREGKODER – LABELS – DATAFANGST

• Er du i tvivl om valg af scannere og terminaler?

• Kan du scanne på den ønskede afstand?

• Bliver du afbrudt af dårlige stregkoder?

• Savner du en brugervenlig software?

• Har I den rette sparring til at integrere med jeres ERP?

FÅ EN KOMPETENT SECOND OPINION PÅ

DINE DATAFANGST-/LOGISTIK-PROJEKTER...

NORRIS PRINT-TECH A/S  ·  Sofiendalsvej 81  ·  DK-9200 Aalborg SV  ·  Tel. +45 9818 1777  ·  info@npt.dk  ·  WWW.NPT.DK

Der bliver skiftet sæsondæk som aldrig før. Ofte bliver de lagt på lager i reoler i ganske 
store højder. Det stiller krav til dækhåndteringen og løftegrejet på dækcentrene. Her kan 
løftesystemet Sprint TL, som både løfter person og dæk, hjælpe til. Tektra forhandler det
EU’s flåde af personbiler er 
alene i løbet af de sidste fem 
år vokset med 5,7 % og steget 
fra 243 til 257 mio. Heraf steg 
Danmarks andel med ca. 4,4 %. 
Statistiske data viser, at der 
i gennemsnit er 511 biler pr. 
1000 indbyggere i EU, hvoraf 
Danmark udgør en andel på 
497 ud af 1000. 

Den rutinemæssige vedlige-
holdelse af flåden inkluderer 
sæsonbestemte dækskift. Og 
med dækkenes stadig stigende 
størrelse og vægt er det blevet 
nødvendigt at udvikle løsnin-
ger til at mindske træthed, op-
timere udnyttelsen af pladsen 
og give mulighed for bedre 
tidsplanlægning for at betjene 
så mange kunder som muligt.

I luften med fire dæk
Sprint TL er en unik plukker, 
designet til at gøre det lettere 
at håndtere dæk og hjul og 
løfte operatøren og dækkene 
op til en arbejdshøjde på 5,35 

m. Det forenkler genvinding 
og opbevaring og gør arbejdet 
hurtigere og mere sikkert. 
Det innovative løftesystem 
har en lastkapacitet på op til 
maksimalt 100 kilo, hvilket 
svarer til fire dæk. Det med-
fører en drastisk reduktion af 
stablede dæk på lagergulvet 
samtidig med optimering af 
udnyttelsen af pladsen, da der 

i praksis kan opbevares mange 
flere dæk på lageret. Løftesy-
stemets hældning og lastkapa-
citet kan justeres ved at trykke 
på knapperne, der er placeret 
bekvemt og lettilgængeligt om 
bord på Sprint TL.

Tænd - og det kører derudaf
På bare få sekunder er Sprint 

TL klar til brug og kræver in-
gen langvarig forberedelse el-
ler konfiguration. Operatøren 
skal kun tænde for maskinen, 
og så er den klar til at køre til 
det ønskede leveringspunkt 
med en hastighed på fem 
km/t. Dens kompakte design 
er tilpasset smalle og snævre 
steder, som ikke er tilgænge-
lige med gaffeltruck.

Sprint TL er enkel, let at 
bruge og praktisk, designet 
til at imødekomme behovene 
hos mange virksomheder, der 
opererer inden for branchen. 
Den er resultatet af mere 
end 10 års løbende tekniske 
forbedringer af Sprint-serien. 
Den innovative løftemast kræ-
ver ingen vedligeholdelse. Og 
det omhyggelige valg af kom-
ponenter af høj kvalitet og et 
ekstremt enkelt, men effektivt 
design, gør Sprint TL praktisk 
talt vedligeholdelsesfri, desig-
net til at garantere lave ejer-
omkostninger.

-hawin
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Få jeres kunders
opmærksomhed



Udgivelser og temaer 2020

Deadline 3. februar

• Lagerhoteller
• Indretning af lager
• It – lagerstyring
• Messe: LogiMAT, 10.-12. marts

Deadline 10. marts

• Porte
• Truck og intern transport
• Indretning af lager

Deadline 14. april 
• Havne
• Indretning af lager     
• It – lagerstyring
• Messe: MOVE Fredericia, 10.-11. juni

Deadline 16. oktober

• Havne
• Indretning af lager
• e-handel og pakkedistribution
• It – lagerstyring

Deadline 12. november

• Truck og intern transport 
• It – lagerstyring
• Robotter og automatisering
• Indretning af lager

NR. 8 – 4. DECEMBER UGE 49

NR. 7 – 9. NOVEMBER UGE 46NR. 3 – 11. MAJ UGE 20

NR. 2 – 14. APRIL UGE 16

NR. 1 – 2. MARTS UGE 10

Deadline 15. maj 
• Truck og intern transport
• It – lagerstyring
• Robotter og automatisering
• Indretning af lager
• Messe: Hannover, 13.-17. juli

Deadline 20. august 
• Lagerhoteller
• Indretning af lager
• It – lagerstyring
• Transport og spedition

Deadline 16. september

• Porte
• Truck og intern transport
• It – lagerstyring
• Indretning af lager

NR. 6 – 12. OKTOBER UGE 42

NR. 5 – 14. SEPTEMBER UGE 38

NR. 4 – 12. JUNI UGE 24

Lager & Transport – Logistikmagasinet er det førende medie inden-
for lager, logistik og intern transport i Danmark.

Med Lager & Transport får du tre kanaler til at nå branchens beslut-
ningstagere: Magasin, nyhedsbreve og vores website, LTL.dk.

I et marked med stigende krav om effektivitet i forsyningskæden  
bliver effektive løsninger til lager og logistik stadig vigtigere.

Vi beskæftiger os med alle de temaer, spørgsmål og problemstil-
linger, som er forbundet med logistik og transport af varer gennem 
for sy nings kæderne.

Vi zoomer ind på case stories, nyheder, trends og tendenser.  
Diskussioner om lovgivning og politiske synspunkter blandet med 
reportager fra de førende messer, teknologiske landvindinger, 
miljø rigtige løsninger og udviklingen af effektive transportsystemer.

Læserne er beslutningstagere i producerende og lagerførende  
virksomheder samt større transportvirksomheder og offentlige 
instanser. 

Din vej til beslutningstagere indenfor lager og logistik

Lager & Transport – Logistikmagasinet sendes med  
beslutningstagerens navn trykt på magasinet (eller folien)

Redaktion:  Medierådgivning:
Hans Windeløv  Preben Reinholdt Andersen
Tlf.: 46 93 66 24  Tlf.: 46 93 66 14
hawin@odsgard.dk andersen@odsgard.dk

Oplag: 6.200

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · odsgard@odsgard.dk



Læserundersøgelse

Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 155 deltagere er fra Lager & Transports univers, der består af:
 Lager & Transport – Logistikmagasinet I Nyhedsbrevet Lager & Transport I Nyhedsportalen LTL.dk

Derfor skal du bruge Lager & Transport – 
Logistikmagasinet i jeres markedsføring

68 procent  deltager alene eller sammen med andre beslutningstagere i virksomhedens 
  beslutninger om køb og investeringer i forbindelse med lageret og logistikken.

47 procent af læserne/besøgende er enten ejer, direktør, lager- eller logistikchef.

47 procent af beslutningstagerne forventer at øge investeringerne på lager- og logistik-
  området de næste to år i forhold til de seneste to år. 29 procent forventer at
  bruge det samme. 10 procent ved ikke. 

42 procent har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en annonce
  i Lager & Transport – Logistikmagasinet eller på vores nyhedsportal LTL.dk.

82 procent har ikke noget imod ‘sponsoreret indhold’, så længe det er relevant.

96 procent synes, at Lager & Transport – Logistikmagasinet er et troværdigt eller meget
  troværdigt medie.

36 procent Bruger også SCM + Logistik til at holde sig orienteret omkring lager- og logistik-
  området. 48 procent bruger også LinkedIn. 20 procent bruger også Facebook.

   30 procent bruger også Børsen Logistik.

39 procent bruger over 10 minutter på at læse magasinet.

Lager & Transport – Logistikmagasinet er jeres vej til fl ere kunder
– kontakt os i dag og hør hvordan

Ring til Preben Reinholdt Andersen tlf. 46 93 66 14

Læserprofi l

• Beslutningstager, ejer, direktør, lager- eller logistikchef i en
virksomhed med eget lager.

• Mellem 45 og 54 år.
• Forventer de næste to år at investere mere end tidligere på lager-

og logistikområdet.
• Læser vores trykte magasin og bruger i gennemsnit 11-20 minutter
 pr. udgave.
• Er fl ittig bruger på LTL.dk og læser nyhedsbrevet.
• Har kontaktet virksomheder på baggrund af en annonce eller en

omtale i mediet.



Annonceinformation 2020

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOcoated_v2_300_eci
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

Lager & Transport påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elek-
tronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, 
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatnings-
ansvar for Lager & Transport. 

Materialegodtgørelse: 5 % på ordre fra reklame/medie-bureau god-
kendt af Lager & Transport. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

Generel information

Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +10 %.

Placeringstillæg

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et 
positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Indstik

Bagside
Bredde x højde:

A: 210 x 237 mm 18.800,-
B: 210 x 297 mm 23.800,-

Bagsideformat A: 
+ 3 mm til beskæring i bund og sider.
Bagsideformat B: 
+ 3 mm på alle 4 sider.

A

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷25 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷30 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller fle-
re af forlagets magasiner.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. 

1/1 side  19.800,-
Bredde x højde:

184 x 270 mm

Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

1/2 side  13.800,-
Bredde x højde:

A:   90 x  270 mm
B: 184 x  132 mm

1/4 side  8.800,-
Bredde x højde:

A:   43 x  270 mm
B:   90 x  132 mm
C: 137 x  86 mm
D: 184 x  63 mm

A
B

AA
BB

C

DB
AA

BB DD

Annoncemateriale: 
Færdige annoncer sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK

B

Formater og priser i 4 farver

Rabatter
Markedsføring på LTL.dk

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler 
et bestemt tema f.eks. lagerindretning.

Få bedre SEO-optimering på Google med link på LTL.dk

Jeres brochure på LTL.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Lager & Transport forbeholder sig ret til ændringer.

Få ’sponsoreret indhold’ 
med i magasinet

Med ’sponsoreret indhold’ kan I bringe nyheder om jeres produkter og 
løsninger. Vi hjælper jer gerne med at skrive, så I får det helt rigtige 
budskab ud til læserne. Priserne starter fra 4.000,- kr.

Opslag A+B 19.800,-
1/1 side A 13.800,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.A B



Online markedsføring

Markedsføring på LTL.dk

Banner i 
nyhedsbrevet

Markedsføring på LTL.dk

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler 
et bestemt tema f.eks. lagerindretning.

Få bedre SEO-optimering på Google med link på LTL.dk

Jeres brochure på LTL.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Kontakt Preben Reinholdt Andersen, 
 andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

På vores nyhedsportal LTL.dk skriver vi hver dag om lager, 
intern transport og logistik. Vores nyhedsbrev sender vi to 
gange om ugen til en voksende gruppe af faste modtagere. 
På LTL.dk kommer du i kontakt med jeres kunder på nettet.



PR og kommunikation

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, Bygtek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

Vi kender branchen og bruger gerne vores viden til at hjælpe dig med jeres kom-
munikation, markedsføring og opslag på sociale medier – også selvom indholdet 
ikke havner i vores medier.

Vi hjælper dig med at skrive tekster, artikler og producere video, grafisk materiale, 
billedbehandling m.v.

Kontakt os for et tilbud om produktion af indhold, som vil blive set og læst 
af jeres kunder.

Kontakt Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14 
eller på mail andersen@odsgard.dk
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Skal du have hjælp til at producere 
indhold til markedsføring og 
sociale medier?




