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Forhøjede fragtpriser 
giver Farusa nye kunder  
Specialisten i ultra stærke bølgepapkasser oplever en stigende interesse for 
sine specialdesignede transportemballager. For besparelserne på de lettere 
forsendelser opvejer merudgiften til de skræddersyede løsninger for kunderne 
– og er samtidig til glæde for miljøet

Af Lisbeth Petersen

For bare nogle få år siden var 
det et særsyn, at der kørte 
en fyldt fragtbil med kun en 
enkelt kundeordre ud fra 
Farusas produktion i Farum. 
Virksomhedens produkter - de 
ekstremt stærke transportem-
ballager af Heavy Duty bølge-

pap - er specialdesignede til 
de enkelte kunder, og dermed 
heller ikke umiddelbart nogen 
billig løsning. Men med de se-
nere års voldsomme stigninger 
på fragtomkostninger, ser sta-
digt flere kunder fordelene i at 
optimere forsendelserne. 

- Kvalitet og pris går jo 
ofte hånd i hånd. Derfor bør 
eksportemballage blive pro-

duceret som skræddersyede 
kasser, så man undgår unød-
vendig vægt og spildplads, 
siger Farusas ejer, fabrikant 
Arne Hammer og uddyber:

- Hovedparten af Farusas 
eksportemballager bliver 
sendt ud i verden som styk-
gods og skal derfor kunne 
klare de mange slag og påvirk-
ninger, de kan få undervejs. 

Hvor vores kundegruppe tid-
ligere mest bestod af smv’er, 
som typisk bestiller 25-50 kas-
ser ad gangen, har vi fået langt 
flere, store industrikunder. Det 
er dem, som hidtil har anvendt 
pallerammer og transportkas-
ser af krydsfiner eller træ til 
deres eksportforsendelser, 
men nu i stedet vælger den 
lette, men ultra stærke, Heavy 

De op til otte meter lange plader af Heavy Duty-pap bliver skåret og tilvirket til skræddersyede mål på Boxmaker-maskinen på fabrikken i Farum. 
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Duty bølgepapemballage. 
Derfor sender vi nu hver uge 
flere fyldte lastbiler med en 
enkelt kundeordre afsted fra 
fabrikken.

Hver emballage er 
konstrueret til formålet
Bortset fra ca. 15 lagerholdte 
emballagetyper, som udgør 
standardsortimentet, og som 
alle er specifikt godkendt til 
forsendelse af farligt gods, 
bliver der ikke produceret 
standardvarer på fabrikken i 
Farum. Kunderne bor i hele 
Skandinavien og er eksporte-
rende virksomheder, som har 
brug for alt fra 10 til flere tu-
sinde styks specialemballage 
til f.eks. fødevarer, maskindele 
og medicin. 

Hver gang en ny, potentiel 
kunde indleder kontakten 
med Farusa, går sælgerne i 
gang med at kortlægge op-
gave, krav og ønsker til em-
ballagen, og herefter tager 
konstruktionsafdelingen over 
med design og beregninger; 
dels af kassernes form, type og 
eventuelle behov for design 
af indlæg af pap eller skum - 
dels af arbejdsmiljøet og de 
fysiske forhold hos kunden i 
forbindelse med håndteringen 
af emballagerne. Ud fra de 
samlede undersøgelser bliver - Med de stigende transportomkostninger og det øgede fokus på miljø vælger stadigt flere SMV’er at gå over til de 

dyrere eksportemballager for at få fordelene ved såvel kombineret fragt som muligheden for genbrug, fortæller 
Arne Hammer.fortsættes næste side 
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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 Pia Barfod på tlf. 46 93 66 25

• 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 for 
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 
af annoncer og ’sponsoreret indhold’. 

Kom i kontakt med emballagebranchen
Salg:
Mediekonsulent 
Pia Barfod
pia@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 25

Læserprofi l:

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



Udgivelser og temaer 2023

• 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 30. januar 20. februar – uge 8 • Etiketter og etiketteringsudstyr
• Fødevareemballage
• Pakke- og fyldemaskiner
• Messe: Interpack 2023, Düsseldorf

Nr. 2 14. april 8. maj – uge 19 • Plastemballage
• Karton- og bølgepapemballage
• Farmaceutisk emballage
• Digitaltryk og print 

Nr. 3 14. august 4. september – uge 36 • Messe: hi, Herning
• Messe: Labelexpo, Bruxelles
• Etiketter og etiketteringsudstyr
• Fødevareemballage

Nr. 4 19. oktober 10. november – uge 45 • Messe: BrauBeviale, Nürnberg
• Etiketter og etiketteringsudstyr
• Transportemballage
• Karton- og bølgepapemballage

26 5/12. september 2022

Farusa på Scanpack 
med de lette alternativer 
Produktionsvirksomhedernes fokus på transport- og materialepriser er mere 
aktuelt end nogensinde. Det er også udgangspunktet for bølgepap-specialisten, 
som viser sine stærke erstatninger til træemballager på messen

Af Lisbeth Petersen

Der er gået fire år siden 
Svenska Mässan i Göteborg 
sidst kunne åbne portene til 
Nordeuropas førende embal-
lagemesse. Og efter de først 
corona- og nu krigsudfordrede 
handelsmarkeder er Scanpack 
ikke blevet mindre væsentlig 
for folkene hos Skandinaviens 
største producent af Heavy 
Duty-pap i Farum. Tværtimod.

- Det er den vigtigste em-
ballagemesse for os, fordi den 
samler kunder fra vores største 
markeder i Danmark, Norge 
og Sverige, og vi håber netop 

i år at se mange besøgende 
fra alle tre lande, fortæller 
fabrikant og ejerleder Arne 
Hammer.

Slut med transport 
af tom luft
Farusas skræddersyede og 
ekstremt stærke papkasser er 
da også top-aktuelle og samler 
stadig mere interesse fra både 
små og store produktionsvirk-
somheder. De senere års vold-
somme prisstigninger på såvel 
træ- og krydsfinerplader som 
transport er ikke faldet til ro, 
og på den 27 m2 store stand i 
Göteborg, vil fabrikanten sam-

Interessen for Farusas ekstremt stærke bølgepap er støt stigende, og på Scanpack møder Farumvirksomheden sine kernekunder fra Skandinavien.
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Af Lisbeth Petersen

- Vi skal sælge nogle kvalitets-varer, som kan holde sig tilpas længe, så vi undgår madspild og samtidigt se lækre ud på hylderne. Og det er vigtigere for os, end om vi har sparet et enkelt gram på plastikbakken, for det er ikke her, slaget skal slås.      
Sådan siger Emil Andersen, som er medstifter af og direk-tør i Planteslagterne, og en af oplægsholderne på Grakoms Emballagedag i september.  Den fire år gamle virksom-hed hviler på tre grundlæg-gende holdninger om en mere bæredygtig verden, sundhed via gennemskuelige fødevarer, 

Ærlige produkter er vigtigere end antallet af gram plastik

og dét at gøre grøntsager ’fuck-ing cool’ igen. Og i dag bliver de plantebaserede, økolo-giske produkter Dild-dellen, Dunsen, Falafler, og Svam-pe-og Rødbedebøffen solgt i både flere fysiske Irma og Kvickly-supermarkeder og i de store onlinebutikker nemlig.com, føtex og Aarstiderne.

Farver, food-appeal og let afkodeligt sprog
Ved etableringen af Plante-slagterne forsøgte de tre grundlæggere at få designet emballagen ud fra et total-koncept om virksomheden og dens værdier og udtryk på alt fra indpakning til sociale me-dier. Men da resultatet blev 

lidt for brunt-i-brunt, skiftede de strategi:
- Vi besluttede os for, at nu skulle den have én over nakken med flotte farver, über-meget foodappeal og et ’kategori-sprog’, hvor kun-derne let kan afkode, hvad det er for et segment, vi tilhører, fortæller Emil Andersen.

Sammen med designbu-reauet Bun Studio har Plante-slagterne derfor skabt en emballageserie med både fængende farver og udførlig kommunikation om ingredien-ser, materialer, CO2-aftryk og virksomhedens vision.
- Alle taler om bæredygtig-hed – også på emballageom-rådet – og det er selvfølgelig også vigtigt at have fokus på. 

Emil Andersen

Virksomheden Planteslagterne kommunikerer tydeligt både indhold og holdning i sine 
emballager, men kan stadig godt bruge dialog med producenterne om, hvordan man 
forener design med bæredygtighed

Men for os er det vigtigste vores produkter, som ER na-turlige, økologiske og bære-dygtige råvarer uden kemi. Jo flere vi sælger af dem, desto mere er vi med til at bidrage til bæredygtighed, pointerer Emil Andersen og uddyber:- Emballage i naturen er ikke et stort problem i Dan-
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See 
you at 

ScanPack
Stand: B02:01

Meet the Flexo &  
Corrugating specialists

Walgerholm 7 • 3500 Værløse - Denmark 
Phone: +45 44 98 51 55 • www.scanteco.dk

Thinking green
men med tre salgskonsulenter 
fokusere på at vise sine trans-
portemballager af bølgepap, 
som for mange kundegrupper 
kan være et lettere, billigere 
og grønnere alternativ til pal-
lerammer og krydsfinérkasser.

- Der er stadig mange pro-
duktionsvirksomheder, som 
transporterer tom luft i halv-
fyldte kasser og i pallerammer, 
som jo kun kan fås i standard-
mål på 1200 x 800 mm. Vores 
løsninger bliver specialdesig-
net på mål, og en papkasse, 
fremstillet af f.eks. tre lag af 
vores kraftigste bølgepap, kan 
bære over seks ton og klare 
transporter i stabler på vej og 
sø og i luften, men vejer til 
gengæld kun det halve af en 
kasse af krydsfinér og langt 
mindre end træ, forklarer Arne 
Hammer.

Salg er betinget af det 
personlige møde
Ud over fordelene ved lavere 
vægt og mindre spildplads får 
Farusas kunder også fordelen 
med en transportemballage, 
som kan genbruges - ofte i 

mange år - og bagefter blive 
genanvendt i produktionen af 
nye, almindelige papkasser. 

Interessen for HD-pap-
pet har da også været støt 
stigende i de senere år, og 
aktuelt her hen over somme-
ren, hvor Farusa har kørt en 
kampagne på LinkedIn mål-
rettet til beslutningstagere i 
produktionsvirksomheder på 
det nordiske marked.

- Dét, må jeg sige, har givet 
en respons, som er meget 
interessant, siger Arne Ham-
mer, som glæder sig til at 
kunne følge op på interessen 
på messestanden i Svenska 
Mässan.

- Det bliver godt igen at 
kunne være fysisk tilstede. 
Selv om der nu findes mange 
andre muligheder, tror jeg 
stadig på, at salget er betin-
get af det personlige møde, 
hvor vi kan demonstrere vores 
produkter og se hinanden i øj-
nene, understreger han.

Farusa udstiller på stand nr.  
B03:72 på Scanpack.

■

Meget transportemballage af træ og krydsfinérplader (øverst) kan erstat-
tes af Heavy Dutypap (nederst) som vejer langt mindre, kan bære over seks 
ton og bliver skræddersyet til de enkelte produkter.
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Teknologisk Institut har mange års erfaring med at udvikle bæredygtig emballage. 

Netop nu har kunder og myndigheder fokus på bæredygtig og cirkulær emballage - 

herunder ny lovgivning samt skatter og afgifter.Teknologisk Institut kan hjælpe med:• Beregning af emballagens miljøbelastning• Optimering af emballagesystemet• Test af emballagens funktioner• Valg af emballager, der er egnet til genbrug og genvinding
• Udvikling af bæredygtige emballageløsninger og -materialer
• Tilpasninger til din pakkelinje• Udvikling og pilotproduktion af fiberemballagerKontakt os på 72 20 31 50 eller på plastemb@teknologisk.dk, 

hvis I er interesserede i rådgivning omkring bæredygtig emballage.

Bæredygtig emballageDet rigtige emballagevalg er en gave til miljøet og din virksomhed

mark, som det er mange andre steder i verden, og man skal ikke begynde at give plastik-ken skylden for klimaproble-met, for det er ikke rigtigt. Og selv om vi selvfølgelig også går meget op i emballagema-terialer og miljø, er det først og fremmest produkternes autenticitet og ærlighed, som formidler vores arbejde med bæredygtighed, og derfor er de også vigtigere, end om der lige er blevet brugt et gram mere eller mindre plastik til bakken.

Dialog med producenterne er velkommen
Når det gælder et tættere samarbejde med emballage-producenterne, er Planteslag-terne udfordret af, at deres produkter bliver pakket på flere forskellige, eksterne pro-duktionslinjer med flere typer af fyldesystemer.
- Derfor er vi lige et skridt væk fra den proces, og vi har vel heller ikke selv rakt nok ud til dem, som fremstiller em-ballagerne. Men det vil være dejligt med en øget dialog mellem producenterne og de kreative kræfter om, hvordan vi i fremtiden bliver bedre til at forene design med bære-dygtighed. Og helt konkret har vi en frost-emballage, hvor vi synes, der er for meget ind-pakning, så her vil vi gerne have en god idé til en embal-lage med mindre materiale, siger Emil Andersen.
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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

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.

Generel information

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  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
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 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 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 16.995,-
1/1 side A 11.995,-

- 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

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk



Online markedsføring

Markedsføring på PackM.dk

Kontakt os i dag – så er du online i morgen

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

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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Fremtidens emballage i fornem indpakningFor andet år i træk sætter Emballagedagen spot på det, der rører sig inden for 
emballageområdet. Kom og hør om fremtidens emballager, både hvad angår 
design, miljøkrav og forbrugernes ændrede adfærd. Og om, hvor langt man er 
med at implementere løsninger til den nye producentansvarslov

DS Smith stiller op med sin innovationsansvarlige, Mette Staal, og salgschef Michael Fisker, der fortæller om em-ballagetrends set fra emballa-gevirksomhedernes vinkel.

Kundesiden indretter sig efter nye krav
Fra kundesiden vil kategori-chef hos 7-Eleven, Emilie Skouboe, og kategorimanager Thomas Kjær komme og for-tælle, hvordan 2GO og conve-nience markedets emballager har ændret sig, og hvad vi vil se mere af i fremtiden. Vi vil også få at høre, hvilke produk-ter 7-Eleven har i støbeskeen, som kan imødekomme flest mulige krav i forhold til perso-naleløse butikker.
Det tætpakkede program på Emballagedagen, der bliver afholdt for andet år i træk, indeholder også indslag fra Hanegal, hvor marketingchef Thomas Duholm Marcher, sæt-

ter fokus på emballage, der mindsker klimabelastningen både hos forbrugeren og hos detailhandlen.
Desuden sender en af de nyere danske aktører, nemlig Planteslagterne, sin CEO, Emil Andersen, på scenen for at fortælle om udfordringerne for fødevareproducenter, der har klimabevidsthed i fokus.

Vender blikke udad
Michael Brochmann, som er markedschef i Grakom, har været med til at tilrettelægge Emballagedagen, og han ser frem til en spændende dag med en række interessante indlæg, som også gerne skal fungere som oplæg til diskus-sion.
- Sidste år, hvor vi afholdt Emballagedagen for første gang, var en stor succes. Der var godt og vel 60 deltagere, og ud fra den positive eva-luering de efterfølgende gav 

arrangementet, var det helt oplagt at afvikle et nyt i år. Hvor temaerne sidste år kred-sede om emballageindustrien og branchen selv og mange af de tekniske begreber og nye teknologier, man anvender i produktionen, vender vi i år blikket mere udad. Udad mod detailhandelen, fødevarepro-ducenterne, forbrugerne og designbureauerne.
Michael Brochmann ser blandt andet frem til at høre om ændrede forbrugerbehov, som eksempelvis corona-kri-sen og de digitale indkøbs-muligheder har været driv-kræfterne bag. Og om hvordan detailhandelen griber de æn-drede forbrugermønstre an.- Det bliver også spæn-dende at høre om, hvordan designbureauerne agerer. Flere af bureauerne har jo meget specialiseret viden om både emballagedesign og valg af de rigtige materialer. De ved godt, hvordan man skaber både en attraktiv, beskyttende og effektiv emballage, som også helst skal være så bære-dygtig som muligt. Noget ty-der i hvert fald på, at bureau-erne i fremtiden forsøger at få større indflydelse på embal-lageudviklingen. Eksempelvis ved at komme tidligere ind i forløbene, når emballagepro-ducenternes kunder har behov for nyudviklede emballager. I det hele taget er der en masse interessante indlæg og rigtig meget nyttig information at tage med fra Emballagedagen 22, siger Michael Brochmann.

-hawin

Den nye lov om producentan-svar blev sidste år omtalt som den største omvæltning i emballageanvendelsen de se-neste 50 år. Når loven træder i kraft, bliver der stillet helt nye krav til producenter og impor-tører. En af løsningerne står den nystiftede forening Dansk Emballage Producentansvar (DEP) for, nemlig en kollektiv indsamlingsordning.
Direktør for DEP, Marianne Roed Jakobsen, kommer på Emballagedagen, der er ar-rangeret af Emballageforum, og fortæller, hvor langt man er nået. Det er ikke kun på producentsiden, at der sker omvæltninger.

Også forbrugerne ændrer adfærd. Derfor vil forbruger-ekspert fra Perspective Lab, Pernille Holm, præsentere forbrugernes fem reference-punkter, som danskerne kon-tinuerligt vender tilbage til, og som har indflydelse på vores adfærd og vores valg i en tid, hvor der er mange emballage-dilemmaer i husstandene.

Trends i emballagedesign
Hvilke trends, der er under-vejs for emballagedesign, vil kreativ direktør i Cameleon Creatives, Helle Dollerup, give et indblik i. Hun fører deltagerne igennem alt fra eco-branding og grafiske designtrends til nutrition hacking, nye teknologier og meget mere. Det gør hun med mange helt konkrete cases. Også den britiske multina-tionale emballageproducent 
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Modulæropbyggede  trykmaskiner fremtidssikrer etikettrykkerierne

Af Hans Windeløv

Med over 30 års erfaring i den grafiske branche er No-Me ApS hovedsageligt fokuseret på etiketter og emballage og betjener kunder i hele Skan-dinavien med maskiner og udstyr fra førende leverandø-rer. Teamet med hovedkvarter i Sønderborg ledes af CEO Glenn Büttner, som er utro-lig glad for at repræsentere BOBST’s portefølje af print- og konverteringsmaskiner til det voksende labelmarked i Dan-mark. 
- Vi har allerede en række store kunder, der med succes kører BOBST smal-bane flexo og digitale trykmaskiner, og vi er nu klar til at udvide porte-føljen yderligere med Digital Master-serien, siger Glenn Büttner. 

Lokal salgssupport
No-Me yder lokal salgssupport til danske kunder og er der-med et perfekt supplement til den eksisterende servicestruk-tur fra Bobst Group Scandina-via (BGS).
- Vi er meget heldige at have en så erfaren virksomhed som No-Me med i det globale BOBST-netværk af agenter, forklarer Craig Moran, Region Business Director, BU Printing & Converting.

Han fortsætter:
- Nøglen til succes for vores kunder er at have den rette 

støtte fra de rigtige folk på alle nationale markeder, og jeg ved, at vores ekspanderende etiket-udbud er i gode hæn-der hos No-Me i Danmark.
BGS logistikhub, som ligger i Brøndby ved København, dækker alle de nordiske lande. Det fungerer som en se-

parat juridisk enhed og under-støtter kunder med mekaniske og elektriske BOBST-tekni-kere, lige som de også tilbyder dedikeret teknisk service- og projektledelse.
BGS understøttes af de ekstra tekniske kompetencer fra Bobst Group UK & Ireland, 

hvis labelteam omfatter en digital specialist, en smal- bane- webprocesspecialist og yderligere to feltteknikere til webbaseret maskineri. 

Byg moduler på,  når behovet er der
De nye modulære Digital Ma-ster Series 340 og 510 All-in-One, All-Inline maskiner giver trykkerierne en unik mulighed for at opgradere deres fremti-dige etiketproduktion. Maski-nerne spænder fra en digital version til en mere avanceret konfiguration med problemfri integration mellem den cen-trale højhastigheds UV-inkjet-enhed og de valgte flexotryk- og konverteringsmoduler for den ultimative fleksibilitet. Glen Büttner mener da også, at Digital Master serien er sva-ret på nogle af de problemstil-

Efter den succesfulde lancering af BOBST Digital Master Series 340 og 510 er 
den danske salgsagent No-Me nu i gang med at introducere de innovative 
All-in-One maskiner til kunder i Danmark. Virksomheden repræsenterer hele 
BOBST oneLabel-porteføljen og har en stærk installationsbase i landet

- Vi er klar til at udvide BOBST-porteføljen yderligere med Digital Master- 
serien, siger Glenn Büttner, CEO hos den danske salgsagent No-Me. (Fortsættes på næste side)
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Kontakt Pia Barfod i dag på tlf. 46 93 66 25

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 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


