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Midsona og N.C. Nielsen 
i tillidsfuldt samarbejde 
N.C. Nielsen er valgt som betroet samarbejdspartner hos Midsona Danmark, 
der gennem en årrække skal have udvidet truckflåden til omkring 100 kørende 
Linde-enheder på lokationer i Tilst, Onsild og Mariager

Midsona er en vækstorien-
teret koncern, der udvikler, 
fremstiller og leverer over 40 
forskellige brands i kategorien 
'sund levevis'. I 2015 overtog 
Midsona-koncernen Urtekram, 
og i 2020 købte de konkurren-
ten System Frugt i Tilst. De to 
strategiske opkøb skabte et 
behov for at strømline, samle 
og effektivisere den interne 
transport med én hovedleve-
randør og ét bærende truck-
mærke.

- Vi havde et ønske om at 
udlicitere den interne trans-
port, så vores teknikere ikke 
skulle bruge kræfter på at få 
vedligeholdt en blandet ma-
skinflåde. Vi ville rydde op i 
denne del af vores forretning 
og koncentrere indsatsen om 
andre projekter. Vi havde i 

forvejen nogle Linde-modeller 
kørende, hvorfor det var natur-
ligt at invitere N.C. Nielsen til 
at byde på opgaven, udtaler 
teknisk chef Tavs Overgaard 
fra Midsona Danmark.

Stoler på Linde
Hos Midsona er tilliden til 
N.C. Nielsen og Linde-mærket 
stor, da maskinerne kører med 
størst mulig oppetid og kun 
yderst sjældne nedbrud. Den 
driftssikre truckflåde er i sving 
fra morgen til aften, og med-
arbejderne kan stole på, at 
truckflåden konstant er oppe 
på mærkerne. 

Netop den høje tekniske 
kvalitet og maskinernes stabi-
litet har naturligvis også været 
med i overvejelserne.

Teknisk chef Tavs Overgaard 
fra Midsona Danmark har valgt 
N.C. Nielsen som betroet sam-
arbejdspartner og udliciteret 
hele den interne transport til 

Balling-virksomheden, der nu 
er ved at implementere den 
større Linde maskinflåde.

- Det er helt afgørende, at vi 
kan stole på teknikken. Linde 

Efter to opkøb havde Midsona Danmark behov for at strømline, samle og effektivisere den interne transport med én hovedleverandør og ét bærende 
truckmærke.

- Det er helt afgørende, at vi kan stole på teknikken. Linde er tysk ingeniør-
kunst, når det er allerbedst, siger teknisk chef Tavs Overgaard fra Midsona 
Danmark.
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Tag en videregående  
transport uddannelse som  
kørsels- eller lagerdisponent 

Vi har også lærlingeuddannelser inden for:
• 
• 
• 

HUSK også vores AMU-kurser: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kontakt:

Virksomhedskonsulent 
Torben Roskvist,  
tlf. 2310 7262

Projektleder  
Peter Brøgger,  
tlf. 6122 2378

Transportskolen i     af Danmark
– specialskole for transportuddannelser

Se mere og flere kurser på eucl.dk

Kranfører-
uddannelsen 
– kun hos os

er tysk ingeniørkunst, når det 
er allerbedst. Maskinerne er 
rigtigt godt skruet sammen 
og medarbejderne er ovenud 
tilfredse med at køre på dem 
i en travl hverdag. Det giver 
en god mavefornemmelse, at 
maskinparken fungerer opti-
malt og bidrager til at holde 
vores virksomhed konkurren-
cedygtig, udtaler teknisk chef 
Tavs Overgaard fra Midsona 
Danmark.

Tillid til servicemontører
Med en omfattende maskin-
flåde spiller service og vedli-
geholdelse en stor rolle hos 
Midsona, som har lagt denne 
del i hænderne på N.C. Niel-
sen.

Det handler både om plan-
lagt vedligeholdelse, om at 
løse tekniske udfordringer 
med det samme og tænke 
fremadrettet på vegne af Mid-
sona:

- Servicemontørerne har 
fået frie hænder til at gøre 
det nødvendige. De har carte 
blanche til at bestille reser-
vedele, og hvad de ellers skal 
bruge. Det behøver de ikke 

spørge om lov til. Samtidig er 
vi meget lydhøre, hvis de fore-
slår noget ekstraudstyr eller 
en ny maskine. Vi skal hele 

tiden have velholdte og vel-
fungerende logistikmaskiner, 
og det ansvar har N.C. Nielsen 
påtaget sig, pointerer teknisk 

chef, Tavs Overgaard, fra Mid-
sona Danmark.

Samarbejdet med Mid-
sona Danmark er samtidig et 
startskud for en spændende 
teknologiudvikling, hvor øget 
automatisering og digitalise-
ring står højt på agendaen.

Fremadrettet kommer der 
endnu mere fokus på at opti-
mere flådestyringen, imple-
mentere AGV-løsninger, ind-
føre endnu mere bæredygtig 
batteriteknologi og få indfaset 
de nyeste Linde-lagermaski-
ner.

- Det glæder mig meget, at 
Midsona Danmark har valgt 
N.C. Nielsen som samarbejds-
partner. Vi har en positiv, åben 
og tillidsbaseret dialog, hvor 
vi begge er meget løsningsori-
enterede. Vi har opbygget en 
god relation og har udvalgt et 
par dedikerede servicemon-
tører, der har fået til opgave 
at tage sig af den løbende 
service og vedligeholdelse. 
Jeg ser frem til et langvarigt 
og spændende partnerskab, 
udtaler distriktschef Bo Linde-
gaard fra N.C. Nielsen.

-hawin

Samarbejdet mellem N.C. Nielsen og Midsona Danmark er samtidig et 
startskud for en yderligere teknologiudvikling med øget automatisering 
og digitalisering.
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Udgivelser og temaer 2023

Oplag: 5.800

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 30. januar 20. februar – uge 8 • Lagerhoteller 
• Logistikløsninger
• Transport og distribution
• It – stregkoder – lagerstyring 
• PackMarkedet om emballagebranchen

Nr. 2 8. marts 31. marts – uge 13 • Porte 
• Truck og intern transport 
• Messe: Transportmesse, Herning 
• Messe: Logimat, Stuttgart 
• Messe: Transport Logistik, München 

Nr. 3 14. april 8. maj – uge 19 • Havne 
• Logistikløsninger
• Robotter og automatisering 
• Transport og distribution
• It – stregkoder – lagerstyring 
• PackMarkedet om emballagebranchen

Nr. 4 24. maj 16. juni – uge 24 • Truck og intern transport 
• Logistikløsninger
• Transport og distribution
• It – stregkoder – lagerstyring 

Nr. 5 14. august 4. september – uge 36 • Messe: hi, Herning 
• Lagerhoteller 
• Transport og distribution
• It – stregkoder – lagerstyring 
• PackMarkedet om emballagebranchen

Nr. 6 8. september 2. oktober – uge 40 • Porte 
• Truck og intern transport 
• Transport og distribution
• It – stregkoder – lagerstyring 

Nr. 7 19. oktober 10. november – uge 45 • Havne 
• Transport og distribution
• Robotter og automatisering 
• Logistikløsninger
• PackMarkedet om emballagebranchen

Nr. 8 16. november 8. december – uge 49 • Truck og intern transport 
• Transport og distribution
• It – stregkoder – lagerstyring 
• Året der gik



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

   Annonceinformation 2023

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 erstat-
ningsansvar for Lager & Transport. 

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

Lager & Transport forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

Placeringstillæg: Side 5, 7, 9: +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 16.995,-
B: 210 x 297 mm 18.995,-

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  16.995,-
Bredde x højde:
184 x 270 mm

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

1/2 side  11.995,-
Bredde x højde:
A:   90 x  270 mm
B: 184 x  132 mm

1/4 side  7.995,-
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

A
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
Få jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

Få 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

Få jeres brochure på LTL.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

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

Sponsoreret indhold

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 16.995,-
1/1 side A 11.995,-

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



Online markedsføring

Banner i 
nyhedsbrevet

Markedsføring på LTL.dk
Få jeres pressemeddelelser på LTL.dk og i nyhedsbrevet.

Få 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

Få jeres brochure på LTL.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Kontakt Pia Barfod, pia@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 25

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.

Få kontakt online til beslutningstagere 
indenfor lager og logistik



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 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 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 flere kunder

Ring til Pia Barfod tlf. 46 93 66 25

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 lager-

og 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 2023

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 produce-
re video, grafisk materiale, billedbehandling m.v.

Kontakt os for et tilbud om produktion af indhold, 
som vil blive set og læst af jeres kunder.
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Få hjælp til at producere indhold til 
jeres markedsføring og sociale medier

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

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

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

I et marked med stigende krav om effektivitet i forsynings-
kæden 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 

Din vej til beslutningstagere 
indenfor lager og logistik

med reportager fra de førende messer, teknologiske 
landvindinger, miljø rigtige løsninger og udviklingen af 
effektive transport systemer.

Læserne er beslutningstagere i producerende og lager-
førende virksomheder samt større transportvirksom-
heder. 

Redaktion:  Medierådgivning:
Hans Windeløv  Pia Barfod
Tlf. 46 93 66 24  Tlf. 46 93 66 25
hawin@odsgard.dk pia@odsgard.dk

Kontakt Pia Barfod på tlf. 46 93 66 25 
eller på mail pia@odsgard.dk


