
 

 

 
”Da vi indgik samarbejde med Logidan 
Transportoptimering fik vi både et fantastisk 
overblik og besparelser på ca. 30 % - hvert år!  
 
Så vi besluttede, at Logidan også skulle hjælpe os med at 
følge op for at se, om pengene nu også kom ind. Og det 
viste sig at give endnu flere penge på bundlinjen” 
fortæller Michael Marcher, der gennem det sidste halve 
år har fået gennemgået leverandøraftaler og fakturaer for 
hele den internationale fragt hos V. Løwener A/S.  
 
”Det var midt i krisen, så lige som mange andre havde vi 
god grund til at kigge det hele igennem for at se, om vi 
kunne spare noget. Men vi var aldrig gået så grundigt til 
værks og havde sikkert heller ikke kunnet finde de 

samme besparelser, hvis vi ikke havde haft Logidan til at gøre det for os. Men det bedste var, at det 
krævede så lidt af os; vi afleverede bare alt vores materiale til 
dem, og vi så det først igen, da det hele var gennemarbejdet og 
der skulle tages nogle beslutninger.” 

Vi fik sendt de rigtige signaler 

”Materialet vi herefter sendte i udbud var så detaljeret, at 
leverandørerne kunne sætte en specifik pris på den enkelte 
opgave. De behøvede ikke at lægge en risikobuffer ind i 
udgiften, og samtidigt fik vi sendt et signal om, at vi altså har 
100 % overblik over dette område. Ud over den konkrete 
opgave har Logidan altså også givet os en ny kompetence som 
virksomhed, uden at vi skulle ansætte en ekspert til det.” 

Godt samarbejde går begge veje 

”For at være helt sikre på at pengene nu også kom ind, bad 
vi Logidan om at gå leverandørernes fakturaer igennem de 
efterfølgende måneder. Her viste sig endnu en stor besparelse, for vi fandt overraskende mange fakturaer 
med fejl i. Her har vi igen sparet mange penge alene ved at være opmærksomme på, at vores aftaler bliver 
overholdt. Vores leverandører har selvfølgelig også fået det at vide, hvis de er kommet til at snyde sig selv – 
et godt samarbejde går jo begge veje” slutter økonomichefen i Løwener A/S. 

 

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

Derfor valgte vi Logidan 

God indsigt i området 
Grundigt arbejde 
Gav os en ny kompetence 
Lav risiko 

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

Michael Marcher,  økonomi- og operationschef, 
 V. Løwener A/S 
 

 

Vi fik en helt ny kompetence! 

Løwener forhandler og servicerer tekniske 
produkter og løsninger primært til industri – 
og entreprenørvirksomheder i Danmark. 
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