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Doosan Gaffeltruc
k Danmark
øger forhandlerne
ttet

Væk
Væks
k t sparker
luftfragten
gt i vejret

D-Trading ruller
logistikløsninger
ud

ProTruck skabe
værdi for kunderner

De to nye forhand
lere af Doosan
gaffeltruck er klar
til at styrke
Doosan Gaffeltruck
Danmarks salg,
service og netværk
.

To nye forhandlere
styrker Doosan
Gaffeltrucks salgsog
Danmark. Den kort servicenet i
ere reaktionstid
kommer kunderne
til gavn
Doosan Gaffeltruck
Danmark
havde i 2015 en rigtig
stor
salgsfremgang, hvor
der
leveret mange fabriks blev
nye
orange Doosan trucks
til kunder overalt i Danma
rk.
- Vi havde et virkeli
g godt
2015, fortæller direktø
r Jens S.
Christensen og fortsæ
tter:
- Vi har her i starten
af 2016
fået to nye forhan
dlere, som

sønderjylland samt
Randerss
Materiel Service,
i midt- og
østjylland udgør
de nye
handlere nu et finmas forket ogg
velforgrenet salgsog servicenet, hvor reaktio
nstiden fraa
forhandler til kunde
er meget
et
kort.

af Søren Bro holder
til på Fur
og har vest- og nordjy
lland
som primært distrik
t.
- Samtidig med nye
- Det har været vigtigt
forhandlere introducerer
at finde nogle samarb for os
Doosan
ejdspart- Gaffelt
ruck et væld af nye
nere med stor branch
eerfaring, model
ler i den nye 7-Serie
og det har vores
nye forhandher i 2016, blandt
lere, siger Jens S.
andet
Christensen.
seltrucks, med Doosa dieFor begge forhan
ns
egne
dlere gælmotorer, der er så
der, at det er veleta
’grønn
blerede
de kører uden partike e’, at
firmaer med stort
lfilter.
knowhow og
Med baggrund i
en lang årrække
de løbende
bag sig i gafnye krav til diesel
feltruckbranchen.
motorer
har Doosan valgt
Sammen med de
at produhidtidige
cere egne diesel
forhandlere, Robbi
motorer og
ns Gaffelanvende den allerny
truck på Sjælland,
este
Trailergårteknologi. Det har
dens Truckservice
resulteret
i syd- og
i en helt ny motors
erie, hvor

bestemt kan være
med til at
fastholde og udbyg
ge salget af
Doosan Gaffeltrucks,
så vi kan
følge det gode salgsre
sultat fra
2015 op.
De nye forhandlere
er HJ
Truckservice med
Jonny Jakobsen ved roret. HJ
Truckservice
ligger i Odense og
har Fyn og
tilhørende øer som
distrikt. LB
Truck Service og
indehaveret

6'06'&KPUVÂ
TMGRCTVPGT
KPFGPHQTJLWN

Doosan var for nylig
med på LogiMat-messen i Stuttga
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brændstoføkonomi
og miljøvenlighed nok ikke
fås bedre.
Med 7-Serien lancer
es der
senere i 2016 helt
nye modelstørrelser, nemlig
både 18 og
25 ton, forklarer Jens
S. Christensen.
Samtidig præsenterer
Doosan også en
helt ny 7-Serie i el-trucks fra
1500 kg til
2000 kg i både 3
og 4-hjulede
versioner og ligeled
es fra 2200
kg til 3500 kg som
4-hjulet, der
er tale om et helt
nyt design,
hvor ergonomi og
driftssikkerhed fortsat er
de bærende
’key-words’.
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En kombination af
vakuum
Logistics depalleteringsm og klemmekraft udgør teknologien
i Qubiqa
askine Layer Picker,
Körber AG.
som nu er 100 procent
ejet af

Tysk teknologiko
ncern
opkøber Qubiqa
Logistics

Vækstmulighedern
e er forstærket med
get til den internati
salonale teknologikon
Körber AG med hove
cern
dsæde i Hamborg
I de senest

e fem år har Qubiq
a
administrerende
Logistics i Arden
direktør i forværet igenretningsenheden
nem en rivende udvikl
Körber Logiing
stics Systems, Huber
en fordobling af omsæt med
t Kloss.
ningen
Direktør Jacob Libach
og forbedret indtjen
Nieling. Særligt sen
fra Qubiqa Logist
den patenterede
ics glæteknologi
der sig over opkøb
Layer Picker® har
et: Qubiqa
positioneret
Logist
ics er i en unik positio
virksomheden global
t med den i forhold
n
intelligente og autom
til at udbrede kendatiserede
skabet til den innova
depalleteringsmask
tive løsine. Den
ning til plukning
benytter en kombi
af pallelag på
nation
et endnu større marke
kuum og klemmekraft, af vad. Forder gør
retningen kan nu
det muligt at håndte
vokse yderre forskelligere som en del
lige typer lag uden
af en stærk
at efterlade
international teknol
trykmærker.
ogikoncern
med global række
Løsningen er solgt
vidde og
og instalstærk lokal tilsted
leret 350 gange i
eværelse
Europa, USA,
over hele verden
Canada og Austra
, siger han.
lien siden år
Ingen af parterne
2000. Det har vakt
ønsker at
interesse
oplyse
hos Körber AG, som
detaljer om købsaf
tahar overlen, men de i alt
taget 100 procen
92 medarbejt af aktiebedere hos Qubiqa
holdningen i Qubiq
Logistics skal
a Logistics
fortsat udvikle og
fra det danskejede
fremstille
investeintelligente logisti
ringsselskab BWB
kløsninger
Partners.
til lagerstyring og
- Sammen med Qubiq
drift.
a LoBWB Partners, ledend
gistics vil vi fortsæ
e
tte vores
medarbejdere og
vækststrategi og
øvrige aktiudvide vores
onærer ejer fortsat
tilstedeværelse på
koncernen
markedet
Qubiqa, herunder
i Norden. Qubiqa
Qubiqa
Logistics
Automation i Esbjer
forbedrer vores konku
g, som er
rrenceglobalt førende i
evne og gør det muligt
udvikling og
at tilproduktion af interne
byde vores kunde
logistikr en endnu
løsninger til primæ
mere attraktiv portef
rt isoleølje af
ringsbranchen.
produkter og service
s, siger

-lipe
5/7. september 2016
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Få dine kunders
opmærksomhed

Udgivelser & temaer

2 0 1 7

NR. 1 – 6. MARTS UGE 10
Deadline 9. februar

•
•
•
•
•

Lagerhoteller
Indretning af lager
It – stregkoder – lagerstyring
Messe: Transport 2017, Herning
Messe: LogiMAT 2017, Stuttgart

NR. 5 – 18. SEPTEMBER UGE 38
Deadline 24. august

•
•
•
•

NR. 6 – 10. OKTOBER UGE 41

NR. 2 – 18. APRIL UGE 16
Deadline 21. marts

•
•
•
•
•

Porte
Truck og intern transport
Indretning af lager
It – stregkoder – lagerstyring
Messe: Transport Logistic, IFOY Award 2017, München

Deadline 13. september

•
•
•
•

NR. 3 – 15. MAJ UGE 20
Deadline 12. april

•
•
•
•

Havne
Indretning af lager
It – stregkoder – lagerstyring
Transport – varebiler

•
•
•
•

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

Porte
Truck og intern transport
Indretning af lager
It – stregkoder – lagerstyring

NR. 7 – 10. NOVEMBER UGE 45
Deadline 16. oktober

•
•
•
•

Havne
Indretning af lager
Transport – spedition
Robotteknologi

NR. 8 – 5. DECEMBER UGE 49

NR. 4 – 9. JUNI UGE 23
Deadline 11. maj

Lagerhoteller
Indretning af lager
It – stregkoder – lagerstyring
Messe: hi 2017, Herning

Deadline 10. november

•
•
•
•

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

Få flere kunder.
Kom med på LTL.dk
Dit
banner

Annoncesalg
I annonceafdelingen har professionel rådgivning den absolut
højeste prioritet. Vi har et solidt fundament for en tilbundsgående rådgivning omkring annoncering, og vi kan naturligvis
også hjælpe med fremstilling af annoncemateriale.
Ring 46 93 66 14 til Preben Reinholdt Andersen og hør, hvordan du bliver synlig i Lager & Transport – Logistikmagasinets
univers: Magasin, website og nyhedsbrev.

Få dine
nyheder
med

Få din
brochure
med
Link til din
hjemmeside

2 0 1 7 Annonceinformation
Formater og priser i 4 farver

Rabatter
Pris i DKK

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

A

3 - 4 indrykninger...................................................................... ÷20 %
5 - 7 indrykninger...................................................................... ÷25 %
8 eller flere indrykninger .......................................................... ÷30 %
Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller flere af forlagets magasiner: Lager & Transport – Logistikmagasinet,
PackMarkedet, Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff samt Telekommunikation.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Placeringstillæg

B

Placeringstillæg: Side 5: +10 %. Side 7: +10 %.
1/4 side

C
A
B

8.800,-

Indstik

Bredde x højde:

A:
B:
C:
D:

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

Et indstik er en effektiv Direct Mail, der sikrer jeres budskab stor
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

D

Indhent venligst tilbud.
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.

Dobbeltside

29.800,-

Bredde x højde:

390 x 270 mm
Til kant: 420 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

Bliv medlem af Lager & Transport og få:
50 procent rabat på alle bannerannoncer på LTL.dk og i
nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. lagerindretning – 3 stk.
Brochure på LTL.dk – 1 stk.
Jeres pressemeddelelser på LTL.dk – max 6 stk.

Pris 5.800 kr. i 12 måneder.

NYHED

Generel information
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 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.

Annoncesalg:
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14
Annoncemateriale:
Færdige annoncer sendes til annoncer@odsgard.dk

Få en advertorial med i magasinet
Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi står klar til at hjælpe dig med at få skrevet din
advertorial, så du får det helt rigtige budskab ud til læserne.
Kontakt:
Preben Reinholdt Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk
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ProTruck skaber
værdi for kunder
ne

Flid og hårdt
arbejde, optimering
af produktsortimentet og løbende
dialog med kunde
rne har skabt succe
s
for ProTruck

Din vej til beslutningstagere
indenfor lager og logistik

Af Hans Windelø
v
- Der er kunder i
butikken,
og vi har siden starten
i 2012
nået et højt nivea,
hvad angår
Hos ProTruck lægger
vækstraterne for
man mange kræfter
den årlige
i at skabe de helt
ProTruck er vækstet
omsætning. Det
rigtige løsninger
kontinuerligt, siden
betyder både,
for kunderne. Og
man startede i 2012.
det bærer frugt.
at der er plads til
os på det
danske marked og
behov for
der er behov for
de løsninger, vi leverer.
udstyr. Vi
Og
udbytterige seancer
ser blandt andet,
vi har set en stabil
for både
at havnene
fremgan
ster og ProTruck
interesserede kunder
ruster sig til at klare
på landkortet
for stort set alle produkt g
og for
stigende
i
Danmar
er
i
os,
k
siger
er
blevet en succes.
godsmænger og
Michael Laursen
vores sortiment,
håndtering
.
siger admini- Vi gør ikke noget
af større og tungere
strerende direktør
halvt.
enheder.
i ProTruck,
Med helhjertet flid
Her mener vi, at
og en deMichael Laursen
terminaltræk.
Pilen peger opad
dikeret indsats sørger
keren er et godt
vi
Det sidste stateme
kort sammen
elektriske gaffeltrfor
skabe værdi i kundern for at
nt er ikke med
uck
Hysters reachsta
uvæsentligt. ProTruck
es
ckers.
gistikkæder og virksom loforhand- De to
De elektriske gaffeltru
løsninger supplere
ler truckbrandet,
heder.
ck fra
Hyster, som
r hinVore løsninger effektivi
Carer
supplere
anden
er kendt for at være
og betyder, at havnene
r ligeledes de
serer
deres drift, og vi
truckbran- og andre
løsninger, ProTruck
tilbyder
det med det bredest
virksomheder med
leverer
samtidig kontinui
e eget
med Hysters truck.
behov for et stærkt
tet i det fortproducerede produkt
setup af
satte samarbejde
sorti- Hysters program
tungt materiel kun
med
ment. Hyster leverer
opfølfor elekskal handle triske
gende dialog. Det
løsninger et sted,
gaffeltruck er ganske
honorerer
fra de helt simple
når de har brug for
palleløftere, flere
kundern
bredt. Det stopper
e ved at placere
slags maskiner, forklarer
til de kæmpe store
et
dog ved
gaffeltruck
stigende antal ordrer
truck med kapacite
Michael Laursen
og reachstackers
hos os.
t på seks
.
til sværgodsMed de nye agenture
ton. Carrers elektrisk
miljøer og havne,
r satser
e gafsamt alt
vi da også på
feltruck klarer godsmæ
materiel, eksemp
nger på flere aftaler at lukke endnu
elvis wareRoadshow er på vej
op til 25 tons, siger
i fremtiden, siger
houseløsninger, derimel
Michael
Michael Laursen
lem.
Laursen, som vurdere
Den strategiske satsning
.
r, at trenpå
at
den
med
kunne dække alle
øget fokus på elektri■
behovene i
ske gaffeltruck fortsætt
Et tungt supplem
blandt andet den
er ud i
tunge induent
fremtiden.
stri og på havnene
Selv om man med
har faktisk
Hysters
- Virksomhederne
ført til, at ProTruck
truckløsninger er
kigger
er ved at
godt rustet
nøje på totaløko
sammensætte et
til at imødekomme
nomi og miljø.
roadshow på
kundernes
Det gælder også
flere danske havne.
behov, mener direktør
de virksomHer kan
en, at
heder,
kundevi
der
håndter
der er behov for
rksomheder med
er tungt
udvidelser af
begods. Truckproducente
hov for tungt materiel
sortimentet.
n, Cakomme
rer, udvider løbende
og se materiellet
- Ud over de mange
sortimenan ved selvstantet af elektriske gaffeltru
syn.
dardløsninger, som
ck, så
klarer
de også klarer de
- Et stykke hen i
gængse logistiko
helt tunge
foråret i år
pgaver,
opgaver. Og udviklin
fragter vi en række
markedet i dag præget er
gen af
maskiner
af stor
teknologien for de
rundt i Danmark
fremgang for kundetil
elektrisk
og præsene
passede
gaffeltruck gør samtidig
terer dem i miljøer,
løsninger og løsninge
, at
der ligner
r til nide klarer opgaver
dem, de kommer
cheopgaver. Med
ne lige så
til at køre
agenturet
effektivt og hurtigt
og operere i hos
for både terminal
som
kundern
dieseltrækkere fra
e.
og gastruck, uddybe
Endnu er detaljer
MOL og eltruck fra
r Micael
ne ikke helt
Carer
Laursen.
på plads, men vi
der vi et hul i markede fylregner med,
t, hvor
Han er glad, fordi
at det bliver nogle
den målsjove og
Administrerende
rettede satsning
direktør i ProTruck,
30
med at få HyMichael

Lager & Transport – Logistikmagasinet er det førende medie indenfor
lagerhåndtering, logistik og intern transport.
Med Lager & Transport – Logistikmagasinet får du i alt tre kanaler
til beslutningstagere indenfor lager og logistik: Magasin, ugentlige
nyhedsbreve og vores website, LTL.dk.

Laursen.

1/29. februar 2016

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

Linde har intellige
nt
varer på hylderne e

Lager & Transport – Logistikmagasinet beskæftiger sig med alle de
temaer, spørgsmål og problemstillinger, som er forbundet med
logistik og transport af varer gennem forsyningskæderne.

Data og udveksling
af
en vigtig del af logist informationer bliver
ikløsningerne i fremtiden. Forskelligt udsty
mer til at spille samm r og produkter komen i større integrerede systemer for at
effektivisere logist
ikken,
og Linde er med helt
fremme på beate
t

Af Hans Windelø
datainformatione
v
r spiller
sammen og effektivi
serer logistikløsninger. Det
Intelligente netværk
var sådan
komLinde Material Handlin
mer fremover til
g
at spille en
velkommen til fremtide bød
større og større rolle
ns løsi interne
ninger
logistikløsninger.
for intern logistik
I fremtiden
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den store event
kommer vi til at se
og udstilling,
mange
The World of Material
flere digitaliserede
Handog automa- ling,
i Frankfurt for nylig.
tiserede løsninge
r, langt
skræddersyede løsninge flere
r,
og
der bliver meget
større fokus
Integration på vej
Automation var et
på både energibe
af de helt hotte temaer
frem
sparelse
Material Handling
på Lindes event The
- Varemængderne
, som blev afholdt
og på, hvordan netværk r
World of
stiger, og
i Frankfurt-området
og
midt i maj.
kunderne er interess
eret i
at få dem frem så
hurtigt, efogså den interne
fektivt og billigt som
transport hos
muligt
producenter, logistikv
samtidig med, at
irksomde ønsker
heder, terminaler
at minimere energifo
og distriburbruget.
tionscentre. Her
Samtidig er der fokus
er der i
på, at
grad fokus på perform høj
håndteringen sker
ance, og
sikkert
derfor er der stor
under så gode arbejdsf og
efterspørgsel
orhold
på materiel, som
som muligt gennem
er i stand til
alle led i
Forbedret sikkerh
at klare opgaverne,
transportkæden.
ed | Forbedret
og
som
Det
er
gælder
eﬀektivitet
i stand til at spille
Forbedret ergono
sammen i
mi

Vi zoomer ind på case stories, verdensnyheder, trends og tendenser.
Diskussioner om lovgivning og politiske synspunkter blander sig med
reportager fra de førende messer, ligesom teknologiske landvindinger, miljørigtige logistikløsninger og udviklingen af effektive transportsystemer er til debat.

Ideelt udsyn
ved høje løft

Ny Roadster-truc
k øger
sikkerheden på lag
eret

Alt sammen for at belyse, hvordan man får varerne hurtigst og billigst gennem forsyningskæden, så det skaber værdi og konkurrencemæssige fordele for logistikkunderne.

Gaﬀelkamera fra

Orlaco giver ideelt
ud yn ved høje
udsyn
samt kørsel med
løft
høj og bred last.
Anvendes af ledende
truckproducenter
.

Gaﬀelkamera kan

kombineres med

et bakkamera.

For yderligere
information, kontakt
+46 (0)75-242 41
Jakob Geisler:
79 | jakob.geisle
r@aut.oem.se |
www.oemautomatic.se

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

Redaktion:
Hans Windeløv
Tlf.: 46 93 66 24
hawin@odsgard.dk
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Linde Material Handlin
g
håndterer gods og
præsenterede en
sætter det
nye udi reolerne. Vinduet
gave af den elektrisk
sidder
e gaframme, som er forbund i en
feltruck, Roadste
et til
r, på deres
masten. Cylindre
event, The World
i rammen abof Material
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Handling.
bevægelser,
så man bibehold
Her er der tale om
er kabinen i
en
ro. ’Revolutionary
elektrisk gaffeltru
Roadster’,
ck, som er
som Linde kalder
både hurtig, sikkker
trucken, køog efrer op til
fektiv. Og netop
sikkerheden Derfor 20 kilometer i timen.
kan man også vælge
når nye højder med
et
trucken.
armeret ’vindspe
A-søjlen er nemlig
jl’ som eksfjernet,
traudstyr.
så føreren har endnu
bedre
- Vi har haft stor
udsyn, end man
succes med
tidligere
de tidligere udgaver
har set. Panoram
. I disse tia vinduet
der,
hvor flere og flere
over føreren beskytte
kunder
r mod
lægger vægt på optimale
faldende gods og
argiver et
bejdsforhold for
super godt udsyn,
deres ansatte,
når man
er det vigtigt at kunne
tilbyde
4/10. juni 2016

Kom med på LTL.dk
og få flere kunder

Annoncesalg:
Preben Reinholdt Andersen
Tlf.: 46 93 66 14
andersen@odsgard.dk
Dit
banner

5.803

Få dine
nyheder
med

Senest kontrollerede oplag: 5.803 eksemplarer
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

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

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation,
Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, Bygtek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og Telekommunikation.dk
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Din kontakt til beslutningstagere i lagerførende virksomheder
Mange beslutningstagere
66 procent af de besøgende i Lager & Transports univers
deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens
beslutninger om investeringer og indkøb i forbindelse
med driften af lageret og logistikken.

Høj troværdighed
96 procent syntes, at Lager & Transport er et troværdigt
eller meget troværdigt medie.

God respons
53 procent har kontaktet en virksomhed på baggrund
af en omtale eller en annonce.

Lager & Transport har omkring
20.000 læsere pr. udgave
I 68 procent af virksomhederne læses magasinet af
2-5 personer. I 17 procent af virksomhederne læses
magasinet af 6 personer eller ﬂere. I 15 procent af
virksomhederne læses magasinet af 1 person.

Læserne bruger god tid
på at læse Lager og Transport
57 procent bruger over 11 minutter på at læse en enkelt
udgave. 24 procent bruger mellem 6 og 10 minutter.

Beslutter alene/sammen med andre

Ikke beslutningstager

Ved ikke

Positive forventninger til øget investeringer på lager- og logistikområdet
22 procent forventer de næste 2 år at investere
meget mere end de seneste 2 år.
24 procent forventer at investere lidt mere.
30 procent forventer samme investeringsniveau.
18 procent forventer en lavere investering.

Få jeres link og brochurer med på LTL.dk
26 procent vil gerne linke sig videre til leverandørernes løsninger og
23 procent vil gerne have adgang til dine brochurer.

Typisk proﬁl af læseren/brugeren på Lager & Transport
Beslutningstager - direktør eller chef i en virksomhed med eget lager.
Mellem 45 og 54 år.
• Forventer de næste 2 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.
•
•

Få ﬂere kunder med Lager & Transport
Ring til Preben Reinholdt Andersen på tlf. 46 93 66 14 og få et godt tilbud
Data: Indsamlet i foråret 2016 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 133 deltagere er fra Lager & Transports univers, der består af:
Lager & Transport - Logistikmagasinet| Nyhedsbrevet Lager & Transport | Nyhedsportalen LTL.dk
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Kom med på LTL.dk
og få flere kunder
Dit
banner
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brochure
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Kom med i
nyhedsbrevet
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nyheder
med

Link til din
hjemmeside

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

