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Konecranes gafler
containere hos Boxit
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N.C. Nielsen har leveret en fabriksny Konecranes SMV 16-1200 gaffeltruck til Boxit
i Risskov. Det nye muskelbundt jonglerer med containerne og har betydet højere
effektivitet på den travle terminal
Ankomsten af den nye Konecranes gaffeltruck vidner om
vokseværk hos Boxit, som
siden 2003 har fulgt tidsånden
med fleksible løsninger til
opbevaring, flytning og mobilitet. Virksomhedskonceptet
rummer således alle former for
self storage til private kunder
og erhvervslivet, flere tusinde
depotrum, 11 afdelinger rundt
om i Danmark og tillige to kontorhoteller.
Containerdelen så dagens
lys i 2010 som en naturlig
forlængelse af den grundlæggende forretningsidé. I dag
dækker produktpaletten udlejning og salg af nye containere i størrelserne 10, 20 og 40
fod. Dertil kommer en stor del
køle- og frysecontainere og
specialcontainere med blandt
andet sidedøre, energipakker
eller sikringer til fyrværkeribranchen.
- Det er lykkedes os at øge
kapaciteten med mere end
50 % her på containerpladsen i
Risskov. Vi måtte tænke ud af

på en god logistisk placering
tæt på motorvejsnettet. Fra
Risskov kører virksomhedens
egne lastbiler ud i landet med
de karakteristiske Boxit-containere på ladet. Her er ingen
tid at spilde, når lastbilerne
kommer ind med nye containere eller skal læsses med udlejnings- eller salgscontainere.
- Det skal gå tjept, når
lastbilerne er inde. Vi læsser
omkring 50 containere dagligt.
Det tager ikke mange minutter
med vores nye Konecranes
gaffeltruck. Med sit convertersystem giver den en virkelig
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ret, prøvekørt og kalkuleret, og
det var altså N.C. Nielsen, der
endte med at få ordren, blandt
andet fordi Boxit i forvejen har
en Linde gaffeltruck på containerpladsen.
- Vi har en rigtig god dialog
med N.C. Nielsen, som er lydhøre over for vores ønsker og
reagerer hurtigt på forespørgsler. Vi lægger vægt på, at det
er et anerkendt truckmærke,

og at den tekniske kvalitet er
helt i top. Selve køreoplevelsen i Konecranes gaffeltrucken
er også vigtig, da vi tilbringer
mange timer bag rettet og
hele tiden skal være klar til at
rykke, når der skal ekspederes
containere i en fart, pointerer
Kaj Gregersen.

-lipe

3-Hjulet

1250 - 2000 kg

boksen for at finde den rette
løsning, da vi ikke blot kunne
udvide de fysiske rammer på
grunden. Vi valgte at købe
en Konecranes SMV 16-1200
gaffeltruck, så vi har dækket
vores behov for håndtering af
containere et godt stykke ind
i fremtiden, udtaler Lars Bobjerg Juul, som er daglig leder
af Boxit Container.

El-truck
4-Hjulet

1600 - 5000 kg
Effektiv containertransport

Katkjærvej 5, 7800 Skive · Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted · info@scantruck.dk · +45 96 147 147

Valget faldt på Konecranes
Konecranes-maskinen fra N.C.
Nielsen blev valgt efter en
budrunde, hvor flere konkurrerende mærker var inde i billedet. Alle maskiner blev vurde-

Kaj Gregersen, Lars Bobjerg Juul og Peter Ole Andersen fra Boxit Container
er holdet bag den travle terminal i Risskov, som dagligt ekspederer omkring
50 containere til kunder i hele landet og desuden sørger for at vedligeholde
pladsen og materiellet.

El-truck

N.C. Nielsen har leveret denne Konecranes SMV 16-1200 gaffeltruck til
Boxit i Risskov, som dermed har
fremtidssikret den interne transport
af containere.
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behagelig køreoplevelse,
og tilmed vil jeg fremhæve
førerkomforten med et godt
udsyn til alle sider, et støjsvagt arbejdsmiljø og godt
med aflæggerplads i kabinen,
fortæller værkfører Kaj Gregersen, der selv sidder bag rattet
til daglig.

Container-området hos Boxit
i Risskov dækker et areal på
omkring 13.000 m2 og ligger
6/12. oktober 2020
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www.doosangaffeltruck.dk
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Udgivelser og temaer 2021
NR. 1 – 8. MARTS UGE 10

NR. 5 – 13. SEPTEMBER UGE 37

Deadline 12. februar

•
•
•
•
•
•

Deadline 20. august

Lagerhoteller
Indretning af lager
It – lagerstyring
Messe: Hannover, 12.-16. april
Messe: Transport 2021,15.-17. april, Herning
Emballage – PackMarkedet

•
•
•
•
•

NR. 6 – 15. OKTOBER UGE 41

NR. 2 – 12. APRIL UGE 15

Deadline 21. september

Deadline 16. marts

•
•
•
•
•
•

Porte
Truck og intern transport
Indretning af lager
It – lagerstyring
Messe: transport-logistic 4.-7. maj, München
Emballage – PackMarkedet

•
•
•
•
•

NR. 3 – 28. MAJ UGE 21

Deadline 20. oktober

Havne
Robotter og automatisering
Indretning af lager
It – lagerstyring
Emballage – PackMarkedet

•
•
•
•
•

Havne
Indretning af lager
Robotter og automatisering
It – lagerstyring
Emballage – PackMarkedet

NR. 8 – 10. DECEMBER UGE 49

NR. 4 – 21 JUNI UGE 25

Deadline 12. november

Deadline 27. maj

•
•
•
•
•

Porte
Truck og intern transport
It – lagerstyring
Indretning af lager
Emballage – PackMarkedet

NR. 7 – 15. NOVEMBER UGE 46

Deadline 4. maj

•
•
•
•
•

Messe: HI, 5.-7. oktober, Herning
Lagerhoteller
Indretning af lager
It – lagerstyring
Emballage – PackMarkedet

•
•
•
•
•

Truck og intern transport
Indretning af lager
It – lagerstyring
Messe: Logimat, 22.-24. juni, Stuttgart
Emballage – PackMarkedet

Truck og intern transport
It – lagerstyring
Indretning af lager
e-handel og pakkedistribution
Emballage – PackMarkedet

Oplag: 6.200
Din vej til beslutningstagere indenfor lager og logistik
Lager & Transport – Logistikmagasinet er det førende medie indenfor lager, logistik og intern transport i Danmark.

miljørigtige løsninger og udviklingen af effektive transportsystemer.

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

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

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

Redaktion:
Hans Windeløv
Tlf.: 46 93 66 24
hawin@odsgard.dk

Medierådgivning:
Preben Reinholdt Andersen
Tlf.: 46 93 66 14
andersen@odsgard.dk

Annonceinformation 2021
Rabatter

Markedsføring på LTL.dk

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

Jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler
et bestemt tema f.eks. lagerindretning.

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

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

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Formater og priser i 4 farver
1/1 side

Pris i DKK

19.800,-

Bredde x højde:

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

184 x 270 mm

Indstik

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

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et
positivt indtryk hos læserne.
1/2 side

13.800,-

Bredde x højde:

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

A

Indhent venligst tilbud.

Generel information

B

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.
1/4 side

C
A
B

8.800,-

Bredde x højde:

A:
B:
C:
D:

43 x 270 mm
90 x 132 mm
137 x 86 mm
184 x 63 mm

D
Bagside
Bredde x højde:

A

B

A: 210 x 237 mm
B: 210 x 297 mm

18.800,23.800,-

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

Opslag A+B
1/1 side A

B

Lager & Transport påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale,
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar for Lager & Transport.
Materialegodtgørelse: 5 % på ordre fra reklame/medie-bureau godkendt af Lager & Transport. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.
Lager & Transport forbeholder sig ret til ændringer.

Annoncemateriale:
Færdige annoncer sendes til annoncer@odsgard.dk

’Sponsoreret indhold’

A

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

19.800,13.800,-

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter opslaget.

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.

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

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Læserundersøgelse

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 logistikområdet 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

læser gerne ‘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 logistikområdet. 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.

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

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

Ring til Preben Reinholdt Andersen tlf. 46 93 66 14
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

Online markedsføring

Markedsføring på LTL.dk

Banner i
nyhedsbrevet
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.

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

Foto: Monkey Business Images | Dreamstime.com

PR og kommunikation

Få hjælp til at producere indhold til
jeres markedsføring og sociale medier
Vi kender branchen og bruger gerne vores viden til at hjælpe dig med jeres kommunikation, 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

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Byens Boligforeninger og Lager & Transport – Logistikmagasinet.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

