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AVK har købt
hollandske Q-Pall

Også produktionen af ventiler til vand-, spildevand- og
gassektorerne, som er koncernens vigtigste forretningsområde, er præget af omfattende
genbrug på materialesiden.
AVK-koncernen anvender ca.
50.000 ton støbegods om året,
hvoraf omkring 90 % er genbrug primært i form af metalskrot fra bilindustrien.

Niels Aage Kjær.

Forventning om
markant vækst

producerede paller er fuldt
genanvendelige. Så her står vi
med er klokkeklart eksempel
på, at genbrug af plast kan antage et meget stort volumen,
siger Niels Aage Kjær, der gennem årene har sat bæredygtighed og genbrug højt på dagsordenen i AVK, både i forhold
til plast og andre råmaterialer.

Massivt genbrug af
plast og støbegods

Den danskejede AVK-koncern har overtaget selskabet, som med et
årligt salg af mere end 20.000 ton plastpaller og en omsætning
på 200 mio. kr. har markeret sig som én af de stærkeste og mest
bæredygtige virksomheder på det hurtigt voksende marked for
plastpaller
Opkøbet sikrer den danskejede maskin- og ventilvirksomhed AVK direkte adgang
til salg og distribution og
understøtter dermed vækststrategien for koncernens specialiserede forretningsområde
Advanced Manufacturing, hvor
produktion af plastkomponenter er en vigtig del.
AVK har over årene opbygget en stærk position som
producent af en række plast-
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produkter, herunder paller og
gadedæksler. Med overtagelsen af salgsselskabet Q-Pall,
som har kunder i en række
europæiske lande og på
tværs af industrielle sektorer,
sikrer vi os værdifuld kontrol
med salgsleddet, og det er et
vigtigt skridt for at realisere
vores vækstambitioner inden
for produkter baseret på genbrugsplast, oplyser Niels Aage
Kjær, der står i spidsen for den

På tværs af koncernens produktionsselskaber udgør
genbrugsplast hele 94 % af
de omkring 26.000 ton plast,
som koncernen årligt anvender til fremstilling af primært
forskellige former for paller og
til gadedæksler, der bruges i
forbindelse med installation af
ventiler i vand- og gasdistributionsnettet.

AVK har i en årrække været
hovedleverandør til Q-Pall.
- Q-Pall er ikke et nyt bekendtskab for AVK, for vi har
gennem en årrække været
hovedleverandør af plastpaller til virksomheden, fortæller
finansdirektør Lars Kudsk.
Han oplyser, at AVK’s plastproduktion, der primært
foregår ved avanceret sprøjtestøbning, blev startet for
at producere gadedæksler af
plast, hvilket supplerer salget af AVK’s hovedprodukt,
ventiler til vand- og gassektorerne. Pallerne kom til som et
produkt for at udnytte ledig
kapacitet, men er siden vokset til en betydelig del af den
samlede plastproduktion.

Positiv udvikling

ud over plast omfatter koncernens selskaber inden for
gummi og metalkomponenter.
Forretningsområdet har under
ledelse af bestyrelsesformand
Knud Flemming Madsen udviklet sig meget positivt over
de senere år og udgør nu omkring 15 % af AVK’s omsætning
på knap seks mia. kroner.
- Plastpaller udgør kun en
lille del af markedet for paller.
Men da plastpaller kan produceres på basis af plastaffald
fra husholdninger, forventer
vi, at markedet for plastpaller
vil vokse endog markant over
de kommende år. Det vil ske,
fordi meget store mængder
plastaffald p.t. ikke genbruges, hvilket giver anledning
til både politiske og markedsmæssige krav om øget
genanvendelse af plastaffald.
Mængden af genbrugsplast,
som AVK anvender i produktionen, svarer til en fjerdedel
af den mængde plast, der
indsamles fra husholdninger
i Danmark. Med overtagelsen
af Q-Pall vil AVK-koncernen
nu have en samlet forretning
inden for plastpaller, hvilket
vil skabe positive synergier og
være et godt fundament for
at udbygge vores platform på
markedet gennem yderligere
geografisk ekspansion, understreger Lars Kudsk.

Plastproduktionen er en del
af AVK’s forretningsområde
Advanced Manufacturing, der

-lipe

Fakta om AVK-koncernen
- Verdensførende producent af ventiler inden for vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling og brandbekæmpelse.
- Omsætter for knap seks mia. kr.
- Har flere end 100 selskaber fordelt på mere end 35 lande.
- Beskæftiger ca. 4500 medarbejdere, heraf ca. 700 i Danmark.
- Arbejder inden for tre primære forretningsområder: AVK Water med udvikling, produktion og markedsføring af ventiler,
hydranter og tilbehør til vandforsyning, gasforsyning, spildevandsbehandling og brandbekæmpelse.
- AVK Industrial med produktion af ventilløsninger til industriel
vandbehandling.
- AVK Advanced Manufacturing med udvikling, produktion og
markedsføring af gummi-, plast og metalkomponenter til eget
brug og til kunder i vindmølleindustrien samt transport- og
fødevaresektorerne.

familieejede, internationale
AVK-koncernen.
- Købet af Q-Pall styrker
AVK’s grønne profil. Q-Pall
er et godt eksempel på en
virksomhed, der baserer hele
sit virke på bæredygtighed.
Virksomheden sælger årligt
mere end 20.000 ton paller,
som produceres hos underleverandører – primært AVK’s
plastvirksomheder – på basis
af 100 % genbrugsplast, og de
3/18. maj 2020

3/18. maj 2020
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Heavy Duty bølgepap
emballage til fødevare
industrien i hele Norden
Papkasserne pakkes dagligt med f.eks.
frosne varer – op til 600 – 800 kilo
Alle papkasserne er beregnet til opbevaring
på fryselager, og kan stables højt mod loftet

Flere fordele:
• Kan genanvendes i mange år som intern emballage
i egen produktion, eller som transport emballage
til nært ved liggende kunder, og tilbage som sammenklappet retur emballage.
• Papkassen kan desuden efter endt brug, sendes til
100% recirkulering
• Papkasserne har stor stablingsevne, dvs. kan bære
op til 6000 kilo.
• Der findes tillige eksportemballager i HD pap, til
transport af 1000 liter væske.

Bygmarken 14 · 3520 Farum · Tlf.: 4434 0999,
emballage@farusa.dk · www.farusa.dk
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Få jeres kunders
opmærksomhed

Læser- og brugerundersøgelse

Derfor skal du bruge
PackMarkedet i jeres markedsføring
60 procent

deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om
køb af emballage og maskiner m.v.

46 procent

af læserne/besøgende er enten ejer, direktør eller har en chefstilling.

49 procent

af beslutningstagerne forventer at øge deres indkøb af produkter inden for
emballage og maskiner o.l. de næste to år i forhold til de seneste to år.
47 procent forventer at bruge det samme. 4 procent vil bruge mindre.

53 procent

har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en
annonce i magasinet eller på vores nyhedsportal PackM.dk.

55 procent

vil gerne kunne ﬁnde brochure om emballageløsninger m.v. på PackM.dk.
22 procent vil gerne kunne linke sig til videre til leverandørernes hjemmesider.

99 procent

synes, at PackMarkedet er et troværdigt eller meget troværdigt medie.

84 procent

læser gerne ’sponsoreret indhold’, så længe det er relevant.

39 procent

bruger også Inpak til at holde sig orienteret omkring emballageområdet.
52 procent bruger også LinkedIn. 23 procent bruger også Pack + Plast.
17 procent bruger også Facebook.

Læserproﬁl
•
•
•
•
•
•

Beslutningstager – direktør, ejer eller chef
Producent eller forhandler af emballage, etiketter m.v.
Mellem 45 og 55 år
Læser vores trykte magasin og bruger op til 30 minutter pr. udgave
Er ﬂittig bruger på PackM.dk og læser nyhedsbrevet
Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer
og omtaler i magasinet og på PackM.dk

PackMarkedet er jeres vej til ﬂere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan

Ring til Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14

Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 128 deltagere er fra PackMarkedets univers, bestående af:
Magasinet PackMarkedet | Nyhedsbrevet PackMarkedet | Nyhedsportalen PackM.dk

Udgivelser og temaer 2021
NR. 1 – 8. MARTS UGE 10

NR. 4 – 21. JUNI UGE 25

Deadline 12. februar

Deadline 27. maj

• Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Kosmetik emballage

• Karton- og bølgepapemballage
• Plastemballage
• Farmaceutisk emballage
• Robotter og automatisering

NR. 2 – 12. APRIL UGE 15

NR. 5 – 13. SEPTEMBER UGE 37

Deadline 16. marts

Deadline 20. august

• Karton- og bølgepapemballage
• Plastemballage
• Farmaceutisk emballage
• Robotter og automatisering

• Messe: Hi 2021, Herning, 5.-7. oktober
• Messe: Fachpack 2021, Nürnberg, 28.-30. september
• Messe: Labelexpo 2021, Bryssel, 21.-28. september
• Etiketter og mærkning

NR. 3 – 28. MAJ UGE 21

NR. 6 – 15. OKTOBER UGE 41

Deadline 4. maj

Deadline 21. september

• Plastemballage
• Karton- og bølgepapemballage
• Farmaceutisk emballage
• Robotter og automatisering

• Karton- og bølgepapemballage
• Farmaceutisk emballage
• Fødevareemballage
• Messe: Scanpack, Göteborg, 26.-29. oktober
NR. 7 – 15. NOVEMBER UGE 46
Deadline 20. oktober

Kom i kontakt med
emballagebranchen
PackMarkedet er Danmarks førende emballageunivers og tiltrækker beslutningstagere hos leverandører, producenter og aftagere
af emballageprodukter og emballageløsninger.
PackMarkedet når sine læsere via specialsider i Lager & Transport
– Logistikmagasinet, et dagligt opdateret website – PackM.dk –
og ugentlige nyhedsbreve til et stigende antal modtagere.
PackMarkedet er en seriøs platform for formidling af emballagerelevant viden – hvad enten det er i redaktionel form eller i form
af annoncer og ’sponsoreret indhold’. Vi er således bevidste om,
at vores succes i fremtiden bygger på, at vi har fingeren på pulsen for at skabe det bedste indhold.
Redaktion:
Redaktør
Hans Windeløv
hawin@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 24

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

• Etiketter og mærkning
• Plastemballage
• Transportemballage
• Tryk og forædling
NR. 8 – 10. DECEMBER UGE 49
Deadline 12. november

• Fødevareemballage
• Karton- og bølgepapemballage
• Kosmetik emballage
• Digital tryk og print

PackM.dk med temaer hele året
• Bølgepap
• Etiketter
• Glas
• Kartonnage
• Mærkning
• Maskiner

• Plast
• Farmaceutisk emballage
• Fødevareemballage
• Transportemballage
• Energi og miljø
• Tryk og print

Annonceinformation 2021

Markedsføring på PackM.dk – bliv medlem
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på PackM.dk
Jeres brochure på PackM.dk

3 - 4 indrykninger...................................................................... ÷20 %
5 - 7 indrykninger...................................................................... ÷25 %
8 eller flere indrykninger .......................................................... ÷30 %
Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer
i et eller flere af forlagets magasiner.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Formater og priser i 4 farver
Pris i DKK

1/1 side

Rabatter

Placeringstillæg

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

Bredde x højde:

184 x 270 mm
Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

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

1/2 side

13.800,-

Bredde x højde:

Indhent venligst tilbud.

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

A

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

PackMarkedet 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 PackMarkedet.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af PackMarkedet. Der ydes ingen godtgørelse på
indstik.
PackMarkedet forbeholder sig ret til ændringer.

’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,-

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

- 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.

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

Online markedsføring

Markedsføring på PackM.dk

Banner i
nyhedsbrev

Markedsføring på PackM.dk – bliv medlem
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. fødevareemballage.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på PackM.dk
Jeres brochure på PackM.dk
Jeres pressemeddelelser på PackM.dk og i nyhedsbrevet.

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Kontakt os i dag – så er du online i morgen
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Sponsoreret indhold

Få jeres historie med i magasinet
Ny Roland inkjetp
ri
skærer igennem nter

Roland DG hæver
overliggeren for alsi
dig on-demand pro
med ny VersaUV LEC
duktion
2-300 printer-skæ
rer
Roland DG, der produ
cerer
storformat inkjetprint
ere og
print- og cut-maskin
er, har
lanceret UV print/
cut maskinen VersaUV LEC2
-300, som
printer på materialer
i op til 30
tommers bredde.
Den nye maskine
leverer
print i høj kvalitet
og er perfekt til on-demand
produktion
af kundespecifikk
e labels og
emballageprototy
per. Og så
kan LEC2-300 også
bruges til
skræddersyede POSog skilteløsninger.

Unikke specialeff
ekter

LEC serien er i stand
til at
skabe unikke speci
aleffekter
ved hjælp af UV
blæk og konturskårede billed
er printet
on-demand. Det
fortæller Jens
Hjorth, Produkt Spec
ialist hos
Roland DG.
- Siden vi introducere
de
LEC-serien i 2008
er printerne
blevet brugt af en
lang række
trykkerier, kopicentre
og
printshops til mang
e forskellige slags opgaver,
herunder
print af klæbemæ
rkater, labels
og klistermærker,
individuelt

merchandise og
designproPrintet grafik skær
totyper. Den nyligt
es
lancerede
i alle former
LEC2-300 bygger
på de bedste
LEC2-300’s UV-blæk
egenskaber i serie
er design, hvilket
net til at klæbe til
gør det både let
overfladen
og økonomisk
på materialet, hvilke
at fremstille højkv
t gør det
alitetsprint
muligt at printe på
selv i så små mæn
en lang
gder som et
række medier, fra
enkelt tryk. Som
klæbeark,
den nyeste
klistermærker og
model i serien er
etiketter
den også
til
PETfyldt med funktioner
eller PVC-basere
de
, inklusiv
substrater og endd
et nyudviklet printh
a tekstiler,
oved og
tyndt papir, lærre
LED-lamper. En
d, presenrække opning med mere. Forud
daterede funktioner
en
gør endCMYK
-blæk kan LEC2-300
videre print i endn
u højere
bruges med klar
kvalitet muligt i et
lak og hvide
kompakt
blækkonfigurationer
og stilfuldt desig
, der,
n, siger Jens
ifølge Roland DG,
Hjorth.
gør det muligt at printe i excep
tionel høj

kvalitet, og endv
idere skabe
abe
fuldfarveprint med
mat eller
ler
glansfuld finish, simul
eret
’doming’ og andre
effekterr til
kundespecifikke
teksturer.
Konturskærefunk
tionen er
blevet yderligere
forbedrett
til at skære printe
t grafik ud
d
i alle former med
det, Roland DG selv beteg
ner som
enestående præc
ision. Den
n
automatiserede
proces elimi
mi-nerer behovet for
stanseform
me
e
for at skære klæb
emærkater,
etiketter og kliste
rmærker til.
l.
En perforeret udskæ
ringsfunknktion (Perf-Cut) gør
det muligt
at printe så mang
e etiketter,
som man ønsker
og derefter
pille spildet fra og
anvende
produkterne. Komb
ineret med
d
den nye Multiple
Print-funktion og et mere avanc
eret
take-up system giver
det mulighed for højere
printvolumen
n
uden opsyn.

Hurtigere hærdning

Den optimerede
teknologi tilfører printopgave
rne dybe og
levende farver. Det
nyudviklede printhoved
øger kontrol-

TEST AF EMBALLA
GER

S TÆTHED

Teknologisk Institut,
Plast

og Emballage • Gregerse
nsvej 6 • 2630 Taastrup
plastemb@tekno
logisk.dk

32

Hos Teknologisk
Institut har vi indkøb
t helt nyt udstyr
hjælper os med at
fra Ametek-Moco
teste ilt- og vandda
n, som mere effekti
mptransmissionshast
F1307, F1926 og
vt
F1249.
igheder i henhold
til
afgørende for patient Tætheden af emballage til medici
nsk udstyr og farmac ASTM D3985,
sikkerheden og holdba
eutiske produkter
rheden af produk
er
terne.
Vi udfører følgen
de test:
Kundetilpasset måling
af
gastran
smission, med gas,
Blue dye penetration
fx Ilt, CO2, metan
(ASTM F1929), Bubble
eller brint
Moisture Vapor Transm
test (ASTM F2096)
ission og klassiﬁ
kation af emballagesys og Helium Leak test (ASTM F2391)
temer i henhold
Desuden kan vi hjælpe
til USP (671).
med:
• Lystransmission
• Måling af afspæn
dingsmoment
• Materialeidentiﬁkati
on/Identiﬁkation
• Bestemmelse af
af fremmedlegemer
svejsestyrke
• Stabilitetstest
Kontakt os på: +45

len af blækoverførsel
til mediet, mens de nye
kraftfulde
LED-lamper skabe
r en endnu
hurtigere hærdning
af blækket. Kombinationen
giver en
fantastisk finish i
printet, lige
fra de små detaljered
e tekster
og grafik og til rigt
strukturerede mønstre og
gradueringer.
Densiteten for hvid
blæk er
øget med op til 40
% i forhold
til den tidligere mode
l for at
give meget højer
e opacitet og
dækning.
- I rigtig mange indus
trier
ser vi, at forbrugerne
s behov
bliver mere forske
lligartede
og individualisere
de, forklarer

Jens Hjorth og komm
er ind på,
at evnen til at skabe
unikke
varer med den helt
rigtige fornemmelse for ekskl
usivitet på
det rigtige tidspunkt
er vigtigt
for kunderne i trykin
dustrien,
for at kunne klare
sig i konkurrencen.
- Vi har udviklet
LEC2-300
for at styrke vores
kunder til
hurtigt at kunne
producere
kreative design i
så mange formater og med så
mange metoder som muligt. På
den måde
håber vi, at den nye
printer bidrager til yderligere
vækst og
udvikling af trykin
dustrien.
-hawin

Heavy Duty bølgepap
emballage til fødevare
industrien i hele Nord
en
Papkasserne pak
kes
frosne varer – op dagligt med f.eks.
til 600 – 800 kilo
Alle papkasserne
er beregnet til opb
på fryselager, og
evaring
kan stables højt
mod loftet

Flere ford

ele:
• Kan genanvendes
i egen produktion,i mange år som intern emballage
eller som transport
til nært ved liggende
emballage
kund
er,
og tilbage som sammenklappet retur
emballage.
• Papkassen kan desu
100% recirkulerin den efter endt brug, sendes til
g
• Papkasserne har
stor stablingsevne,
op til 6000 kilo.
dvs. kan bære
• Der findes tillige
eksportemballager
i HD pap, til
transport af 1000
liter væske.

7220 3163 eller heal@t
eknologisk.dk

4/22. juni 2020
4/22. juni 2020
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Med ’sponsoreret indhold’ kan du få jeres historie med i magasinet
Historien kan være en kundecase eller om en af jeres nye løsninger eller produkter.
Vi sender gerne historien ud til jeres kunder. Måske har du en liste med 300 kontaktpersoner, der er jeres
nuværende kunder eller potentielle kunder, så sørger vi for, at der lander et magasin med jeres historie på
deres skrivebord.
Vi hjælper gerne med at skrive ‘sponsoreret indhold’, så læserne får det helt rigtige budskab.
Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en pdf-fil,
der kan vedhæftes et tilbud.
Vi tror på, at alle virksomheder har historier, der skal fortælles, men vi kan også konstatere, at mange gode
historier bliver indenfor virksomhedens fire vægge.
Skal vi skrive, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Kontakt Preben Reinholdt Andersen i dag på tlf. 46 93 66 14

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

