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Trykfarver til direkte 
fødevarekontakt 
– sikkerhed i top

Resino opererer i et niche-
område med særlige krav til 
trykfarvens egenskaber på det 
færdige produkt. Derfor udfø-
res udviklingen af nye produk-
ter ofte i tæt samarbejde med 
kunderne. Farverne fra Resino 
bruges til forskellige formål, 
og derfor skal alle løsninger 
skræddersyes til den speci-
fikke kunde.

Højeste standarder
Med god grund er fødevare-
emballage et af de mest 
regulerede områder for tryk-
farve- og emballageprodu-
center. Emballage kan komme 
i kontakt med de fødevarer, 
der indtages dagligt. Derfor 
stræber Resino efter at tilbyde 
de højeste kvalitets- og sikker-
hedsstandarder. For embal-
lage, hvor trykket kan komme 
i kontakt med fødevarer, an-
vender man derfor kun råvarer, 
der er godkendt i USA, EU og 
mange andre lande.

Lovgivningen for fødevare-
emballage ændrer sig kon-
stant, og Resino er i stand til at 
levere produkter, der løbende 
opfylder eller overgår kravene. 
Nogle kunder bruger Resinos 

trykfarve til et informativt for-
mål, og andre bruger det til et 
dekorativt formål, men de skal 
alle overholde de samme høje 
sikkerhedsstandarder.

For at sikre troværdigheden 
af sine oplysninger samarbej-
der Resino også med tredje-

partsinstitutter, der validerer 
data for altid at sikre, at lov-
givningsmæssige standarder 
overholdes. Resino bestræber 
sig altid på at være opdateret 
med den nyeste teknologi-
ske udvikling, og markedets 
mange krav kan opfyldes med 

to løsninger.

1. løsning: 
Farver til spiseligt tryk
Resino udvikler løbende 
farver, der giver kunden mu-
lighed for at printe direkte på 

Resino Trykfarver har gennem flere år forsynet kunderne med sikre trykfarver 
til direkte fødevarekontakt. Gennem to løsninger er Resino nu klar til at 
imødekomme alle krav inden for fødevareemballage. Samtidig er der en 
stigende interesse i at skifte plastemballage ud med papir-/kartonemballage, 
som Resino aktivt integrerer i produktudviklingen
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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 sam-
menklappet 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.

Heavy Duty bølgepap 
emballage til fødevare 

industrien i hele Norden

fødevarer. Den spiselige tryk-
farve er 100 % sikker og let at 
bruge, og dermed kan Resino 
være i spidsen på dette speci-
fikke område.

Development Manager, Poul 
Erik Stenfelt, siger:

- Der er forskellige typer 
farvestoffer, som er tilladte i 
fødevarer. Vores fokuspunkt 
i udviklingsprocessen har 
været at sikre et udvalg af far-
vestoffer, der kan give korrekt 
farvetone og ydeevne inden 
for det begrænsede indhold. 
Det vigtige er, at forbrugerne 
kan spise fødevarer med vores 
farver uden nogen helbreds-
risiko.

Resinos vandbaserede Re-
valux 164 muliggør at printe 
direkte på fødevarer. Dette er, 
ifølge Resino, de ultimative 
lakker og trykfarver, der findes 
på markedet, og som kan bru-
ges direkte på fødevarer uden 
sikkerheds- og sundhedsrisici. 
Revalux 164-serien kan tilpas-
ses til anvendelse både ma-
nuelt (eksempelvis med stem-
pel) men også ved flexotryk, 
dybtryk og inkjet-print.

De forskellige teknikker 
giver Resinos kunder mulig-
hed for at printe på alt fra 
farmaceutiske produkter til de 
fødevarer, vi køber i supermar-
kedet.

2. løsning: 
Farver til direkte 
fødevarekontakt
Resino tilbyder farver, der er 
egnede til print på materialer 
med direkte fødevarekontakt.

Resinos Revalux 156-3-serie 
er vandbaserede trykfarver og 
lakker, der er specielt udviklet 
til karton/papir samt de fleste 
emballagefilm. Reflex 146-01 
og Restine 185-01-serien er de 
specialdesignede solventba-
serede trykfarver til print på 
fleksibel emballage.

Alle disse farver har frem-
ragende trykegenskaber og 
indeholder kun ingredienser, 
der er egnede til direkte kon-

takt med fødevarer. Det gør 
det muligt at bruge trykfarve 
på eksempelvis indersiden 
af grøntsagsemballage og på 
paptallerkener/-kopper, pa-
pir-sugerør og mange andre 
materialer beregnet til direkte 
fødevarekontakt.

Farverne kan yderlige bru-
ges til tryk på emballagefilm 
beregnet til direkte fødevare-
kontakt såvel som på medicin-
ske artikler.

Et skift fra plastikemballage 
til karton-/papiremballage
Som følge af de globale mil-
jøudfordringer og EU’s nye 
lovgivning (Single-Use Plastic 
Directive) vil engangsservice 
af plastik blive skiftet ud med 
engangsservice af papir/kar-
ton. Dermed er der et stort 
behov for en lak, der kan er-
statte plastbelægningen på 
engangsservice af pap/papir, 
idet plastik har beskyttelses-
funktioner, som ikke findes i 
papir- og kartonemballage.

Resino har i tæt samarbejde 
med deres kunder arbejdet 
på at finde løsninger, og som 
resultat har trykfarvevirksom-
heden udviklet lakker, der er 
baserede på akrylbindemidler 
samt naturlige materialer, som 
kan erstatte plastbelægnin-
gen.

Med det øgede fokus på at 
reducere plastforbruget er der 
også et stort behov på marke-
det for at reducere eller fjerne 
plastbelagt fødevareembal-
lage, og mange virksomheder 
ønsker at skifte fra plastik til 
papir og karton. Derfor støtter 
Resino kunderne i at finde 
en alternativ løsning, der kan 
påtage sig plastiks beskyttel-
sesfunktion.

-hawin
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Læser- og brugerundersøgelse

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

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

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

• 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 fl ittig bruger på PackM.dk og læser nyhedsbrevet
• Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer og omtaler i magasinet og på PackM.dk

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 fi nde 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.

PackMarkedet er Danmarks førende emballageunivers og tiltræk-
ker 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 embal lage-
relevant viden – hvad enten det er i redaktionel form eller i form 

Kom i kontakt med emballagebranchen

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

af annoncer og ’sponsoreret indhold’. Vi er således bevidste om, 
at vores succes i fremtiden bygger på, at vi har fingeren på pul-
sen for at skabe det bedste indhold.

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

Læserprofi l:



Udgivelser og temaer 2022

• Bølgepap 
• Etiketter 
• Glas 
• Kartonnage 
• Mærkning 
• Maskiner 

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

PackM.dk med temaer hele året

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 21. februar 14. marts – uge 11 • Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Pakke- og fyldemaskiner
• Maskiner

Nr. 2 18. marts 11. april – uge 15 • Plastemballage
• Karton- og bølgepapemballage
• Maskiner
• Messe: Anuga FoodTec, Köln, 26.-29. april
• Messe: Labelexpo, Bruxelles, 26.-29. april

Nr. 3 21. april 16. maj – uge 20 • Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Transportemballage
• Maskiner

Nr. 4 23. maj 17. juni – uge 24 • Plastemballage
• Karton- og bølgepapemballage
• Tryk og forædling
• Maskiner

Nr. 5 19. august 12. september – uge 37 • Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Maskiner
• Messe: Scanpack, Göteborg, 4.-7. oktober

Nr. 6 19. september 14. oktober – uge 41 • Plastemballage 
• Karton- og bølgepapemballage
• Farmaceutisk emballage
• Maskiner

Nr. 7 14. oktober 11. november – uge 45 • Etiketter og mærkning
• Fødevareemballage
• Kosmetikemballage
• Maskiner

Nr. 8 18. november 12. december – uge 50 • Plastemballage
• Karton- og bølgepapemballage
• Digitaltryk og print 
• Året der gik
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Annonceinformation 2022

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

PackMarkedet 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 PackMarkedet. 

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af PackMarkedet. Der ydes ingen godtgørelse på 
indstik. 

PackMarkedet forbeholder sig ret til ændringer.

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Generel information

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

Placeringstillæg

Indstik

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 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
DBBB DD

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

Indhent venligst tilbud.

Pris i DKK

Formater og priser i 4 farver

Sponsoreret indhold

Rabatter
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.

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 B

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.

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

A B



Online markedsføring

Markedsføring på PackM.dk

Kontakt os i dag – så er du online i morgen

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

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.



Sponsoreret indhold
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Bewi køber 
Honeycomb Cellpack

Udbyderen af bæredygtige emballage-, komponent- og isoleringsløsninger 
har købt 51 % af den danske emballagevirksomhed Honeycomb Cellpack, 
der producerer beskyttelsesemballager til den nordiske industri- Gennem dette køb udvider vi vores sortiment af designs og materialer inden for be-skyttelsesemballager, som er helt i tråd med vores strategi om at være en komplet løs-ningsleverandør, siger Karl Erik Olesen, administrerende direktør for Bewi Denmark.- Vores vision er ’Protecting people and goods for a bet-ter every day’, hvilket vi gør ved at fokusere på innovative og bæredygtige emballage-, komponent- og isoleringsløs-ninger uafhængigt af materi-ale, tilføjer han.

Honeycomb Cellpack har solid erfaring i udvikling og produktion af kundetilpas-sede emballageløsninger ba-seret på papir. Disse emballa-geprodukter komplementerer emballageløsninger fremstillet af Flamingo/EPS. Ligesom Flamingo/EPS-produkter er Honeycomb Cellpacks pro-

dukter 100 % genanvendelige og bionedbrydelige.

Salg sikrer fortsat vækst
- Vi ser dette salg af 51 % af ak-tierne i vores virksomhed som en naturlig udvikling baseret på den generelle konsolide-ring, der finder sted på embal-lagemarkedet. Som en del af Bewi vil vi i fremtiden kunne fortsætte den positive og sta-bile vækst, vi har haft gennem de sidste ca. otte år, siger Tho-mas Bladt, administrerende 

direktør og ejer af Honeycomb Cellpack. Han fortsætter:
- Som en del af en større virksomhed i emballagein-dustrien, vil vi også være i stand til at sikre fortsat vækst på vores markeder - og have 

mulighed for yderligere inve-steringer i udvidelse af vores produktionsfaciliteter og pro-duktudvikling.  

Option på resten af aktierne
Honeycomb Cellpacks geo-grafiske fokus er Danmark, de nordiske lande og Nord-europa. Virksomheden har mange og langvarige kontakter med velrenommerede blue-chip-kunder.

Honeycomb Cellpack har solid erfaring i udvikling og produk-tion af kundetilpasse-de emballageløsnin-ger baseret på papir.
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www.schur/da/marking

Schur® Technology a/s | DK - 8700 Horsens | + 45 75 28 29 28
marking@schur.com

En sikker partner, der skaber tryghed og værditilvækst hos dig

Kompetent sparring – både før, under og efter implementering af en løsningOvervågning af driftsomkostninger på alle solgte printerenhederKundetilpasset supportsetup med Danmarks korteste responstid 24/7 - snit på under 2 timerKøb, Leje, Leasing, Pay per Print

DET KAN MÆRKES NÅR DER ER FORSKEL

I forbindelse med købet øger Bewi sin totale omsæt-ning af papirbaserede produk-ter til ca. 200 mio. kr.
- Jeg er meget glad for at kunne byde Honeycomb Cellpack velkommen til Bewi-familien, og jeg er stolt over, at vi endnu engang styrker vores kundetilbud på det danske marked såvel som øvrige mar-keder. Kombineret med 100 % genanvendt Flamingo/EPS vil produkter fra Honeycomb Cellpack give os en styrket og bæredygtig produktportefølje, siger Karl Erik Olesen.

De to selskaber er enige om en option på overdragelse af de resterende 49 % af Honey-comb Cellpack aktierne.
Thomas Bladt fortsætter som administrerende direktør for virksomheden og admini-strerende direktør i Bewi Den-mark, Karl Erik Olesen, indtræ-der som bestyrelsesformand.

-hawin Med købet øger Bewi sin totale omsætning af papirbaserede produkter til ca. 200 millioner kroner.

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

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.

Få jeres historie med i magasinet

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, 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


