
Har din  virksomhed 
råd til at 

 transportere  
mere bundlinje  
ud af  vinduet? 



Hvor mange penge transporterer  
din  virksomhed væk fra bundlinjen? 

De færreste vil kunne svare på dette spørgsmål af 

den simple årsag, at de ikke kender virksomhedens 

totale transportbehov. De mangler indsigt i markedet 

og kontrol over transportomkostningerne i forhold til 

leverandører og kunder, og det koster hvert år mange 

millioner kroner på bundlinjen. Har du overblik over 

din virksomheds krav til transport – nu og i fremtiden? 

En gennemgang af virksomhedens transportforbrug 

kan hjælpe med at præcisere det samlede transport

behov og bruges som rettesnor i den efterfølgende 

udvælgelse af transportører.  

Logidan Transportoptimering hjælper jer 
med at transportere pengene tilbage til 
bundlinjen 

Logidan Transportoptimering tilbyder professionel 

rådgivning og sparring i forbindelse med transport

optimering. Vi hjælper jer med at analysere virksom

hedens transportbehov, udarbejder udbudsmateriale 

og finder i tæt samarbejde med jer, den løsning der 

passer bedst til jeres behov. Og vi slipper jer ikke, før 

den valgte transportløsning er fuldt implementeret og 

evalueret i forhold til målsætningen. 

Ved at outsource arbejdet til Logidan Transportoptimering 
sparer virksomheden både tid og ressourcer internt
”



Hvorfor Logidan Transportoptimering? 
Logidan Transportoptimering tilfører jeres virksomhed stor fag

lig ekspertise og fuld markedsindsigt på transportområdet. Det 

betyder, at I kan fokusere på virksomhedens kernekompetencer 

– og samtidig opnå besparelser af format. En gennemarbejdet 

omkostningsanalyse og afdækning af transportmarkedet er en 

ressourcekrævende affære, som tager pusten fra den daglige 

drift. Ved at outsource arbejdet til Logidan Transportoptimering 

sparer virksomheden både tid og ressourcer internt. Et grundigt 

forarbejde sikrer desuden, at resten af processen kan forløbe 

gnidningsfrit. 

Mere end 35 års branchekendskab 
Logidan Transportoptimering har mere end 35 års erfaring fra 

 førende transportleverandører. Vi har en klar målsætning om at 

levere markedets bedst kvalificerede transportrådgivning med det 

formål at hæve serviceniveauet og sænke transportomkostnin

gerne hos vores kunder. 

Logidan Transportoptimering arbejder i kundens favør 
Nøgleordene i vores forretningskoncept er tillid og fortrolighed. Vi 

arbejder i kundens tjeneste og garanterer fuld diskretion og uvil

dig rådgivning. Vi har ingen særaftaler med transportleverandører 

og modtager ingen honorarer. Vi vurderer udelukkende transpor

tørerne på baggrund af kundens kravspecifikationer og leveran

dørernes evne til at opfylde kundens behov.  

Nøgleordene i vores forretningskoncept 
er tillid og fortrolighed

”



Kontakt
Logidan Transportoptimering i dag og 

lad os tage en uforpligtende snak om, 

hvordan vi kan reducere transport

omkostningerne i din virksomhed:

2681 3220 eller info@logidan.dk 

Naverland 34, 2600 Glostrup

2681 3220, info@logidan.dk, www.logidan.dk


