
 

 
 
 

 

 

”Jeg blev virkelig overrasket over, at vi kunne spare så meget, for vi troede, vi havde det rigtige koncept. 
Men allerede i 2011 vil vi spare op til 10 % og det er altså mange penge i vores firma!” 

John Olsen, der er logistikdirektør i den verdens-
omspændende virksomhed Hamelin, lægger ikke skjul på, 
at han og kollegaen, der begge er garvede logistikfolk 
måtte gnide sig i øjnene en ekstra gang, da de så 
resultatet af Logidan Transportoptimerings analyser.  

Gennem mange år havde de forhandlet kontrakter for 
fragten på bla. de kendte Bantexmapper med samme 
leverandører og ofte opnået rabatter ved det. Så de 
havde ikke den store forventning om, at det kunne gøres 
meget bedre.  

Vi blev positivt overraskede! 
”Jeg må indrømme, at vi havde vores tvivl om et lille firma 
som Logidan kunne løfte opgaven, men det skal jeg love 
for, at de kunne!  

 

 

Det er et utroligt gennemarbejdet materiale, vi har fået.” 

”Vores transportudbud omhandlede stort set alle 
transportformer og her viste Logidan, at de havde de 
rette værktøjer til at styre processen.  

Dette skal prøves igen! 
I den analyse, vi nu fik, kunne vi meget let forholde os til 
transportomkostningerne på en måde, som vi ikke selv 
havde overvejet. Vi har besluttet at lave samme øvelse 
igen – senest om to år!” slutter den tilfredse 
logistikdirektør. 

 

 

Profil 
Logidan Transportoptimering tilbyder 
professionel rådgivning og sparring.  
Vi har mere end 35 års erfaring og fuld 
markedsindsigt på transportområdet. 

 

Derfor valgte vi Logidan 

 Vi kunne se, at andre havde opnået 
besparelser ved at bruge Logidan.  
Kompetent projektledelse 
Let og overskuelig transportanalyse 

 

Kontaktoplysninger 
Logidan Transportoptimering 
Naverland 34, 2600 Glostrup 
Telefon: (+45) 2681 3220 
Mail: info@logidan.dk 
www.logidan.dk 

 

 

 

 

Hamelin er franskejet og har 20 fabrikker 

fordelt over hele verden.  

 

En verdensomspændende besparelse 

 

Hamelin producerer de kendte 

Bantexmapper til bla. Dansk Supermarked 

og Metro 
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