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7 INNOVATIVE LOGISTIKTRENDS 
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Hvilke innovative trends vil ændre 
fremtidens logistik?

På verdensplan forventes logistikmarkedet at 

vokse med 4,5 % om året frem til 2027, hvor 

den samlede værdi vil være på over 15.273 

milliarder dollars (Transparency Marketing 

Research, april 2020). 

Formålet med denne rapport er at give 

inspiration til fremtiden. Med udgangspunkt i 

data og casestudier undersøger vi 7 

nøgletrends, der påvirker supply chains, 

lagerstyring og logistikplanlægning, og ser på, 

hvordan de kan hjælpe til at optimere såvel drift 

som bundlinje.

I dag er kravene og forventningerne til supply chains uhørt høje. Løsningerne 
bliver mere og mere komplekse, og hastigheden i udviklingen gør, at de hurtigt 
mangler den nødvendige fleksibilitet for at tilpasse sig markedets kommende 
forandringer.

Samlet årlig vækst på 

4,5%

Det globale 
logistikmarked vokser :

indtil  2027

BLIV KLAR TIL MORGENDAGENS 
UDFORDRINGER

HVORFOR ER LOGISTIK 
SÅ SVÆR EN KUNST?

Logistik- og lagerchefer bliver i dag mødt med højere 

forventninger fra kunderne, stigende brændstofudgifter, skrappere 

miljøkrav, mangel på arbejdskraft, nye teknologier etc. Alt dette 

gør det sværere og sværere at opretholde effektiviteten.

Et af de tydeligste eksempler er e-handelsboomet, der både 

nationalt og internationalt har tilføjet en ekstra direct to consumer-

dimension, som bl.a. medfører, at mængden af ordrelinjer pr. 

forsendelse falder, mens antallet af leveringslokationer stiger.

Onlinekunder har store forventninger til leveringen af deres varer 

og services: De vil have dem leveret billigere og hurtigere end 

nogensinde før. De vil have fleksible leverings- og 

returneringsmuligheder. Og de vil have stor gennemsigtighed, 

oplysning om status og mulighed for at tracke ordren. Alt dette – 

plus en høj grad af præcision – skal virksomheder i dag leve op til 

for at gøre deres kunder tilfredse.

 

Derudover betyder den stigende opmærksomhed på miljøet, at 

der stilles krav til bæredygtighed, når det gælder transport, 

pakning og emballage. Presset kommer bl.a. fra lovgivning om 

reduktion af CO2-udledninger og produktionsaffald, som 

virksomhederne skal overholde, samtidig med at de bliver nødt til 

at holde et vågent øje med omkostningerne.

Samlet set betyder disse udfordringer, at virksomhedernes 

logistikafdelinger er under konstant pres, hvilket øger behovet for 

intelligente værktøjer til at løse produktivitetsudfordringerne.

1. Smart Mobility 
sikrer en hurtigere og grønnere transport

2. Artificial Intelligence 
tilfører præcision

3. Eco-friendly Packaging 
reducerer klimaaftryk

4. Intelligente Lagre  
optimerer driften

5. Big Data 
leverer mere intelligente prognoser

6. Robotteknologi
øger lagerproduktiviteten

7. Cirkulære supply chains  
bidrager til bæredygtighed

HVEM BLIVER 
FREMTIDENS VINDERE? 

Vinderne i det kommende årti bliver de virksomheder, der 

investerer i logistikinnovation, som gør det muligt at optimere 

driften, øge fleksibiliteten og levere de bedste 

kundeoplevelser.

Analyser og teknologi bliver nøglen til succes, mens IoT, AI og 

big data bliver uvurderlige værktøjer. Samtidig bliver 

emballage mere miljøvenlig, transport hurtigere og mere 

sikker, og lagerstyring automatiseret.

Er du klar til fremtiden? 
Ellers læs videre for at 
finde ud af, hvordan de  
nye teknologier udnyttes 
til at fremtidssikre 
produktiviteten.
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SMART 
MOBILITY1

Data management driver leveringseffektiviteten 

bæredygtigt.

Fly, toge, lastbiler, busser, cykler, både – i dag er der ingen grænser 

for, hvordan varer kan leveres, og moderne logistik er nødt til hurtigt 

at tilpasse sig markedstrends, digitalisering og miljøkrav for at følge 

med udviklingen.

De stadig større forventninger lægger ekstra pres på logistikchefer 

for at sikre effektiv administration, hurtige leveringer og høj 

kundetilfredshed. Det gælder særligt for de såkaldte last mile-

leveringer, som er blevet et afgørende salgsparameter, ikke mindst 

fordi omsætningen for onlinesalg forventes at blive fordoblet – fra 

3,53 milliarder dollars på verdensplan i 2019 til 6,54 milliarder i 

2023 (ifølge Statista). At denne sidste del af leveringen er så 

udfordrende, skyldes først og fremmest, at den kan tage lang tid, 

er forurenende og står for op til 53 % af de samlede 

forsendelsesomkostninger (ifølge Business Insider Intelligence).

Så hvordan løser man disse udfordringer? Hvordan får man 

transporteret sine varer til den rigtige destination, til tiden, sikkert og 

uden afbrydelser?

Ved at bruge real time-data fra GPS-enheder og sensorer kan 

Internet of Things (IoT) beregne præcist, hvor og i hvilken stand 

køretøjer og gods befinder sig. Den indsigt gør det muligt for 

lagerchefer at forbedre effektiviteten, præcisionen og 

hastigheden af deres distribution. 

Med IoT bliver det lettere at minimere driftsforstyrrelser, forbedre 

driftsresultater, reducere brændstofforbruget og forudsige, 

hvornår køretøjer skal vedligeholdes. IoT kan også løse mere 

krævende last mile-udfordringer i fødevare- og 

medicinalbranchen, fx overvågning af fugtighed, temperatur, 

tryk og stød for at forhindre skader på varerne.

IOT GØR FLÅDESTYRING 
MERE INTELLIGENT1.1

Artificial intelligence (AI) bliver brugt i selvkørende biler og 

high-tech driving assistants i logistikken. Teknologien vækster 

med næsten 14,5 % og forventes at være 3,5 milliarder dollars 

værd i 2023 (ifølge International Finance Corporation). 

Via sine præcise beregninger kan AI analysere trafik- og 

vejrmønstre, så ruter kan optimeres, og uheld forhindres. 

Teknologien kan desuden gøre last mile-leveringer billigere ved at 

reducere brændstofforbrug, køretid på grund af trafik og faste 

omkostninger.

AI TIL PRÆCISION OG 
LAVERE UDGIFTER1.2

Crowdshipping kan tilpasses kundernes behov og skabe 

synergier, der sætter fart på leveringen i byområder, hvor det 

kræver et stort antal kurerer at opfylde kundernes høje 

leveringskrav.

Startups som Instacart og Postmates crowdsourcer last 

mile-leveringer ved at agere bindeled mellem virksomheder og 

lokale, ikke-professionelle kurerer, der bruger deres egne 

transportmidler til at levere varer. 

Ifølge logistikeksperter er det smart mobility, der kommer til at 

drive næste generation af logistikken ved at kombinere 

onlinesystemer, omkostningsstyring, hastighed og 

bæredygtighed til at understøtte supply chain-effektivitet. 

CROWDSHIPPING FOR 
HURTIGERE SERVICE1.4

Med energieffektive elektriske køretøjer bliver grønnere logistik 

også en reel mulighed, ikke mindst fordi køretøjerne kan bidrage 

til at reducere klimaaftrykket fra fragt, som på verdensplan står 

for 30 % af alle transportrelaterede CO2-udledninger og 

for over 7 % af verdens samlede CO2-udledninger (ifølge 

International Transport Forum).

Elektriske køretøjer er også attraktive i supply chains, fordi de 

bruger mindre brændstof, er billigere at vedligeholde og øger 

sikkerheden – alle fordele i det store logistikregnskab.

ELDREVNE 
KØRETØJER FOR 
MINDRE FORURENING 
OG FORBRUG

30% AF ALLE 

TRANSPORTRELATEREDE 

CO2-UDLEDNINGER ER 

SKABT AF DEN GLOBALE 

FRAGT

1.3

SMART MOBILITY LØSNING: URBANTZ 
BOOSTER LAST MILE-INNOVATION

Det franske startup Urbantz, der arbejder med last mile-leveringer, har udviklet en omfattende cloudbaseret SaaS-løsning, 

som styrer og overvåger hele leveringskæden, fra administration til transportløsninger og kundeoplevelser.

 

Løsningen, der er udviklet til detailhandel, e-handel samt fødevare- og field services, gør det muligt at planlægge, afsende 

og kontrollere alle leveringer fra én enkelt platform. Real time-data hjælper med at reducere omkostninger og klimaaftryk 

for last mile-leveringer i byområder og dermed bidrage til et mere bæredygtigt økosystem.

IKEA var en af de første virksomheder til at støtte 

EV100, et globalt initiativ til fremskyndelse af 

overgangen til elektriske køretøjer. Således har IKEA 

sat sig et mål om at reducere sin CO2-udledning 

til nul i 2025 ved at indføre elektriske køretøjer ved 

alle last mile-leveringer. Køretøjerne er allerede på 

plads i Shanghai, mens de er på vej i New York, Los 

Angeles, Paris og Amsterdam. 

Fra et logistisk synspunkt har de elektriske køretøjer 

ikke blot den fordel, at de lever op til lovgivning om 

begrænsning af byforurening, men også at de kan 

komme hurtigere frem ad de snævre gader i byerne. 

IKEA: ZERO-EMISSION 
LAST MILE I 2025

https://supplychaingamechanger.com/last-mile-delivery-explained-infographic/
https://supplychaingamechanger.com/last-mile-delivery-explained-infographic/
https://www.iotforall.com/what-is-iot-simple-explanation/
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence
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Hurtig og lettilgængelig information forbedrer kundetilfredshed, 

og ifølge Salesforce er 62 % af kunderne åbne for 

anvendelse af AI for at forbedre kundeoplevelsen.

AI-understøttede løsninger yder real time-hjælp. Stemme- og 

beskedbaserede AI-chatbots kan tale med kunder og tage 

imod opkald, styre selvbetjeningsløsninger, tracke ordrer, 

håndtere reklamationer etc. Data trækkes ud, bekræftes og 

valideres for at imødekomme kundepræferencer, og denne 

personalisering styrker brand-tillid og -loyalitet.

Med AI bliver det muligt for forsyningskæden at reagere 

proaktivt i stedet for reaktivt, hvilket giver den logistiske 

fleksibilitet, der er nødvendig for at forblive konkurrencedygtig i 

fremtiden. 

FORBEDRING AF 
KUNDEOPLEVELSEN2.4

Supply chains genererer masser af big data med vigtige ind-

sigter til at måle og optimere på driften. Desværre er der ofte 

huller i informationerne, hvilket gør dem vanskelige at anvende 

og dele. Med AI bliver det muligt at udnytte dataenes fulde 

potentiale, fordi teknologien kan afsøge større datasæt end os 

mennesker og dermed finde mønstre, vi aldrig ville have fundet.

AI genererer rene, tilgængelige data, der giver logistik- og 

lagerchefer gennemsigtighed på tværs af hele forsyningskæden. 

Dermed bliver det fx muligt at udnytte og udveksle data med 

andre spillere i branchen (leverandører, shippingfirmaer, last 

mile-leveringsservicer), hvilket er afgørende for at holde trit med 

giganter som eksempelvis Amazon.

OPTIMÉR PROCESSER 
UDFRA DATA 2.3

AI-LØSNING: CLEARMETAL PRODUCERER 
DYNAMISKE SUPPLY CHAIN-DATA

ClearMetal, en predictive logistics-startup med hovedkvarter i San Francisco, hjælper detailbutikker og producenter med 

optimering af supply chains via AI og dataanalyse. De har udviklet en cloudbaseret software-as-a-service-applikation, der 

strukturerer og fortolker upræcise supply chain-data, så virksomheder får større gennemsigtighed og kan handle proaktivt. 

Når det gælder logistik, er fordelene ved dynamiske data og predictive intelligence blandt andet, at administrationen af 

lagerbeholdningen lettes, transportomkostningerne reduceres, produktiviteten styrkes, og kundeservicen forbedres.

Med AI bliver det muligt 
for supply chain at 
reagere proaktivt i stedet 
for reaktivt, hvilket giver 
den logistiske 
fleksibilitet, der er 
nødvendig for at forblive 
konkurrencedygtig i 
fremtiden. 

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
(AI)2

AI sætter fart på din supply chain og gør den mere præcis.

Supply chains er i rivende udvikling, og AI åbner for et væld af 

muligheder for at gentænke, hvordan man administrerer sine 

netværk, processer og transport. Faktisk kan AI ifølge McKinsey 

skabe en årlig værdi på mellem 1,2 og 2 billioner dollars, 

hvis teknologien implementeres i supply chains.

AI-løsninger kan forudsige mønstre og automatisere tidskrævende 

opgaver. Det sparer tid, giver mere præcise resultater og reducerer 

logistikomkostningerne. I en undersøgelse fra PwC fortalte 54 % 

af de adspurgte ledere, at de allerede investerer i AI, mens 

63 % planlægger at foretage yderligere investeringer i løbet af de 

kommende tre år.

AI identificerer trends med overmenneskelig præcision, hvilket fx 

betyder, at teknologien kan forudsige efterspørgslen i supply 

chains mere nøjagtigt. Ifølge et McKinsey-studie kan AI-

understøttede analyser således reducere forecastingsfejl med 

30-50 % samt reducere mistet omsætning på grund af større 

efterspørgsel end den faktiske lagerbeholdning med op til 65 %.

Med præcise forecasts kan logistikomkostningerne reduceres i 

fx detailhandlen, fordi de gør det muligt at mindske 

lagerbeholdningen. På den måde frigøres værdifuld lagerplads, 

ligesom behovet for driftskapital bliver mindre.

For lagerchefer er efterspørgselsdata også værdifulde, når de vil 

optimere lagerbeholdningen, indtægterne og i sidste ende 

kundetilfredsheden. Samtidig betyder en dybere forståelse for 

efterspørgslen, at det bliver nemmere at planlægge alt fra 

administration, leveringstider og sæsonudsving til behovet for 

arbejdskraft.

FORUDSIGELSE AF 
EFTERSPØRGSLEN2.1

Ved hjælp af digitale værktøjer til genkendelse og sortering af 

varer kan AI automatisere rutineprægede lageropgaver og udføre 

dem hurtigt og effektivt, så hele forsyningskæden bliver mere 

omkostningseffektiv. AI kan indsamle data, ændre og omdirigere 

ordrer, kontrollere kvalitet, tjekke lagerlister etc., hvilket frigør tid, 

som medarbejderne kan bruge på mere strategiske aktiviteter. 

Når flere lagre er involveret, kan AI desuden bruges til at forbinde 

dem og identificere de bedste løsninger på tværs af lagrene.

Som en del af automatiseringen kan lager- og logistikrobotter, der 

arbejder side om side med medarbejderne, bidrage til øget 

produktivitet. Omsætningen inden for robotteknologi forventes at 

nå op på 30 milliarder dollars i 2022 (jf. en rapport fra Tractica).

AUTOMATISERING 
AF LAGERET2.2

Procter & Gamble har implementeret en 

automatiseret AI-løsning med samarbejdende 

robotter og selvkørende køretøjer i sine 

distributionscentre og lagre. Med løsningen, der 

automatiserer leveringer på 7.000 SKUs, har 

Procter & Gamble opnået en årlig supply chain-

besparelse på 1 milliard dollars.

PROCTOR & GAMBLE:  
SUPPLY CHAIN-BESPARELSER 
MED AI-AUTOMATISERING

https://www.oracle.com/big-data/what-is-big-data.html


”TIDEN ER INDE 
TIL AT BLIVE 
MERE GRØN!”

MILJØVENLIG
EMBALLAGE

Bliv mere bæredygtig med 

emballage fremstillet af 

miljøvenlige materialer, 

mindre plastik og 

innovativt pakkefyld.
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MILJØVENLIG 
EMBALLAGE3

Bæredygtig emballage fremstillet af miljøvenlige 

materialer, mindre plastik og innovativt pakkefyld 

bidrager til at bevare naturen og passe på kloden.

Emballage har stor indflydelse på effektiviteten af en supply chain, 

og efterspørgslen stiger med lynets hast. Faktisk har området en 

vækst på næsten 3 % og forventes at nå en samlet værdi på 1.05 

billiarder dollars i 2024 (ifølge en rapport fra Smithers, 2019).

Fremtidens emballage skal opfylde mange krav for at tilfredsstille 

logistikchefer: Den skal være holdbar nok til at beskytte 

produkterne ordentligt, men samtidig fleksibel nok til at kunne 

anvendes til mange formål. Og så skal den være attraktiv for 

kunderne og strømlinet for at minimere spild, der belaster miljøet. 

Opmærksomheden retter sig især imod reusable packing-

programmer som Loop og zero waste-løsninger.

 

Innovation bidrager til at udvikle størrelsesoptimeret, bæredygtig 

emballage, som minimerer emballageforbruget. 

I en tid, hvor forbrugere bliver mere og mere miljøbevidste, er 

grøn det nye sort. Faktisk viser en nylig undersøgelse fra 

Globalwebindex, at 42 % af forbrugerne mener, at 

emballage lavet af genbrugsmaterialer eller bæredygtige 

materialer har afgørende indflydelse på deres købsvaner. 

Yderligere 57 % fortalte, at de er villige til at betale mere for 

miljøvenlig emballage.

 

Emballage udvikler sig konstant og vil blive designet til at blive 

genbrugt, ligesom den vil blive produceret af miljøvenlige 

materialer, der bidrager til bæredygtigheden. Logistikeksperter 

fokuserer på fleksible og monomaterialeemballager samt 

bionedbrydelige, plantebaserede og andre miljøvenlige 

alternativer til integrering i en cirkulær supply chain – og dermed 

reducering af energiforbruget. Her er nogle eksempler:

• Majsstivelse kan bruges til formstøbt emballage, flasker, 

poser og pakkefyld.

• Træ kan laves om til pap og bølgepap og bruges i mange 

forskellige emballageløsninger.  

• Svamperødder blandet med landbrugets restprodukter er 

omkostningseffektive til stabilisering af mindre genstande.

• Bambus er fremragende til at beskytte produkter, fordi 

materialet er både stærkt og holdbart.

• Tang – et råmateriale, der findes i rigelige mængder – bliver 

også mere og mere populært som emballagemateriale.

• Organiske stoffer som hamp, bomuld, tapioca og 

palmeblade kan bruges til at lave genanvendelige poser, 

som nedbrydes hurtigere og nemmere end plastik.

BÆREDYGTIGE 
RÅMATERIALER3.1

Problemerne med plastik kan ikke ignoreres, men lagerchefer står 

over for noget af en udfordring, når det handler om at finde 

miljøvenlige alternativer til emballage af tunge forsendelser, som 

kræver særlig solid beskyttelse.

 

Heldigvis går det fremad, og The New Plastics Economy Global 

Commitment Progress Report 2019 viser, at 60 % af 

undersøgelsesdeltagerne allerede bruger plastikemballage, der er 

genanvendelig eller komposterbar og størrelsestilpasset. Målet er 

100 % i 2025. Virksomheder kan leve op til deres miljømæssige 

forpligtelser ved at fjerne engangsplastik og fokusere på 100 % 

genanvendelige løsninger fx til spande, drypbakker og spildkar. 

GENTÆKNING AF 
PLASTIK3.2

Appen Too Good To Go, der er gået til kamp 

mod madspild, havde brug for at finde den 

perfekte bæredygtige emballage til de fødevarer, 

som deres kunder købte via appen. Derfor 

gik Too Good To Go til Europas førende 

emballageleverandør Antalis Packaging, som 

udviklede en skræddersyet emballage, komplet 

med firmalogo, der overholdt alle virksomhedens 

høje materialekrav. Emballagen er lavet af et 

bionedbrydeligt restprodukt. Ikke blot er det et 

af de mest miljøvenlige materialer til opbevaring 

af fødevarer, men det er også holdbart og kan 

formes til alt lige fra beholdere til bordservice.

TOO GOOD TO GO: 
HVAD ER DEN BEDSTE 
BÆREDYGTIGE EMBALLAGE 
TIL FØDEVARER?

Spildplads og overflødig emballage irriterer kunder og skaber 

en negativ brandoplevelse. Det presser også forsendelsesom-

kostninger og brændstofforbrug i vejret. Et nyligt studie fra The 

Empty Space Economy by Forbes Insights vurderer, at man på 

verdensplan kan spare cirka 46 milliarder dollars årligt 

ved at eliminere spildplads i emballagen.

Produkter bør sendes i størrelsestilpassede kasser med bio- 

nedbrydeligt løst kassefyld, bæredygtigt pakkefyld eller gen-

brugsbølgepap til at beskytte skrøbelige genstande.

En bæredygtig emballagestrategi, der finder den rette balance 

mellem størrelse, antal og fyld i hver kasse – med respekt for 

både miljøet og budgettet – har stor værdi i logistikkæden. 

Tiden er inde til at blive mere grøn.

UDNYTTELSE AF 
SPILDPLADS

57% AF 

FORBRUGERE 

OPLYSER, AT DE ER 

VILLIGE TIL AT 

BETALE MERE FOR 

MILJØVENLIG 

EMBALLAGE. 

3.3

BÆREDYGTIG EMBALLAGELØSNING: DOXA PLAST 
PRODUCERER STRÆKFILM AF RÅ TALLOLIE

Den svenske virksomhed Doxa Plast har udviklet en serie af biobaseret multilayer-strækfilm. Filmen er yderst miljøvenlig 

– den er nemlig ikke blot CO2-neutral, men også lavet af rå tallolie. Rå tallolie er et spildprodukt fra skovning af fyrretræer, 

hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at dyrke nye planter eller bruge spiselige afgrøder for at producere olien. 

Strækfilmen har samme egenskaber som fossilbaseret plastik, men består af fuldstændigt bæredygtige materialer. Det gør 

den til et meget interessant alternativ.

For at overholde de såkaldte 3 R’er (Reuse, Reduce, Recycle) 

kan plastikemballage som poser og kasser med 

genluksløsninger genbruges, hvilket giver mindre spild under 

forsendelser og returneringer. Derudover kan forbruget af 

plastik reduceres med op til 60 % ved at bruge multilayer-

strækfilm for at reducere CO2-udledningen, mens 

plastikemballage og pakkefyld lavet af én materialetype er 

lettere at genbruge. 

https://www.loopindustries.com/en/sustain
https://www.antalisccco.dk/multilayer.aspx
https://www.antalisccco.dk/multilayer.aspx
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INTELLIGENTE 
LAGRE4

Big data & onlinesystemer optimerer det moderne lager.

Lagerstyring er afgørende for virksomheders produktivitet. Det 

kræver håndtering af mange forskellige udfordringer, lige fra 

e-handel, sæsonudsving og omnichannel-salg til restordrer, 

returvarer og overkapacitet. Desuden betyder stadig kortere 

leveringstider, at der stilles højere og højere krav til hastighed og 

præcision i lagerstyringen.

 

Det kan dog være svært at opretholde effektiviteten, når mange 

lageropgaver og -processer stadig udføres manuelt: Hvis de 

forkerte varer plukkes, og leveringen forsinkes på grund af 

menneskelige fejl, koster det på bundlinjen.

 

Løsningen er næste generation af lagre, hvor big data, 

predictive analytics, IoT og mobile enheder spiller en 

nøglerolle i optimeringen af driften.

Fremtidens lagre skal drives af big data indsamlet på tværs af 

forsyningskæden. Denne værdifulde kilde til viden giver 

virksomheden mulighed at forudsige meget præcist, hvordan 

efterspørgslen udvikler sig, så driften på lageret optimeres. 

Resultatet er mindre spild, mere pålidelige leverancer og 

tidsbesparelser.

 

BIG DATA OG 
PREDICTIVE ANALYTICS4.1

IoT forbinder de mange dele af en supply chain og giver 

lagerchefer et større og mere præcist driftsoverblik, endda i real 

time. Teknologien synkroniserer enheder og systemer, samtidig 

med at den indsamler, modtager og sender data, som ikke blot er 

handlingsorienterede, men som også kan deles. På den måde 

strømlines processerne, hvilket ifølge et studie fra Zebra er 

grunden til, at mange virksomheder, særligt i detailhandlen, 

planlægger at automatisere deres lagersystemer via IoT 

inden udgangen af 2025.  

Set fra en praktisk vinkel forbedrer IoT: 

• Lagerbeholdning: RFID-trackere følger varen gennem alle 

trin, så medarbejderne altid ved, hvor varerne befinder sig, 

og kan reagere, når hylderne er ved at være tomme.

• Levering: Sensorer sikrer, at trucks udnytter al tilgængelig 

plads og er opmærksomme på enhver forandring i de 

forventede forhold, så produkttab og -skader minimeres.

Plukning: Robotter forbundet med IoT arbejder side om side 

med medarbejderne for at forbedre produktiviteten. Ved 

hjælp af sammenkoblede enheder kan IoT også hjælpe 

medarbejderne, fx så de kommer mest effektivt fra a til b på 

lageret samt prioriterer opgaver og læser ordrer korrekt.

THE INTERNET OF 
THINGS (IOT)4.2

Mobile enheder optimerer ordreafviklingen, så den foregår 

hurtigere, mere effektivt og mere præcist end nogensinde før. Et 

studie fra VDC viser, at 56 % af alle organisationer 

planlægger at opgradere deres eksisterende mobile 

enheder til lagerstyring.

 

Smartphones og tablets, der er forbundet med 

lagerstyringssystemet (WMS), gør det nemt at indtaste og 

modtage information til plukkelister og pakkesedler. Samtidig 

kan håndholdte enheder udstyret med RFID-scannere, 

kameraer, touchscreens og wi-fi sende og modtage data om 

ordreafvikling og leveringstracking. Disse enheder, der også kan 

INTELLIGENTE 
MOBILE ENHEDER4.3

INTELLIGENT LAGERLØSNING: GETVU ØGER PRODUKTIVITET 
MED SMARTGLASS

GetVU, et indisk startup, der udvikler augmented reality-briller, bruger sit eget smartglass-produkt PikVu til at øge 

lagerproduktiviteten. 

Målet med PikVu er at forbedre effektiviteten på lageret. Med brillerne kan medarbejderne arbejde håndfrit – altså uden 

håndholdte scannere, hurtigere finde frem til varer ved at følge 3D-pile, nemt identificere de enkelte hylder med augmented 

reality displays og dobbelttjekke identifikation med en præcision på 99,99 %.

arbejde sammen med andre teknologier på lageret, har 

desuden et ergonomisk design, så antallet af arbejdsskader 

minimeres.

 

Stemmestyrede plukkesystemer gør medarbejdere i stand til 

at sende og modtage information via et håndfrit headset, 

mens RFID samt automatisk identifikation og dataindsamling 

sparer tid for både medarbejdere og robotter. Det betyder 

hurtigere genopfyldning, højere aftræk og bedre rentabilitet. 

For at opnå den bedst mulige kundebetjening trækker 

intelligente lagre på flere forskellige teknologier for at 

automatisere processer og reducere fejl.

Lineage Logistics bruger IoT til styre deres 

kølehuse, der indeholder flere millioner tons 

fødevarer. 

Vibrationssensorer overvåger og forhindrer 

problemer med kølesystemerne, mens 

temperatursensorer sikrer, at lageret altid har den 

rette temperatur. Sådanne IoT-løsninger har gjort 

det muligt for lagerchefer at reducere det årlige 

energiforbrug med 34 % og energiomkostningerne 

med 4 millioner dollars.

LINEAGE LOGISTICS: 
LAGER-IOT REDUCERER 
ENERGIFORBRUG MED 

For bedst muligt at 
kunne betjene 
onlinekunder trækker 
intelligente lagre på 
flere forskellige 
teknologier for at 
automatisere processer 
og reducere fejl.

Big data og predictive analytics 
analyserer historiske trends og 
kommer med anbefalinger, fx om 
bestilling af nye varer, optimering 
af ruter, strømlining af produktion, 
planlægning af vedligehold og 
meget mere.



BIG DATA ER NØGLEN TIL 
LOGISTIKFUNKTIONENS 
FORTSATTE UDVIKLING

BIG DATA

Big data er ved at ændre, 

hvordan logistikfunktionen 

arbejder og udgør et helt 

nyt konkurrenceparameter. 

De virksomheder, der ved, 

hvordan de indsamler, 

analyserer og bruger big 

data, kan bringe 

forretningen op på helt 

andet niveau.
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BIG DATA5
Brug Intelligent forecasting til optimering af de 

logistiske processer.

I dag kan hidtil usete mængder af data indsamles fra forskellige 

kilder gennem hele forsyningskæden, hvilket giver uvurderlig real 

time-gennemsigtighed og indsigt på tværs af alle operationer. 

Cirka 93 % af alle shippingfirmaer og 98 % af alle 

tredjepartslogistikfirmaer mener således, at datadrevne 

beslutninger er afgørende for at styrke deres supply chain, 

mens 71 % mener, at big data forbedrer driften (ifølge et studie fra 

The Council of Supply Chain Management Professionals).

 

Ved at understøtte intelligent forecasting til optimering af ruter, 

lagerstyring og kundeoplevelser bidrager big data til konstant at 

forbedre de logistiske processer.

Logistikeksperter kan anvende big data til dynamisk 

ruteplanlægning, der tager højde for forandringer i vejr, trafik og 

brændstofpriser.

 

Sensorer på fragtbiler, GPS-data samt information om 

vejforhold, medarbejderressourcer, biler og vejr kan integreres i 

ét system, der kan analysere de historiske data og på den 

baggrund komme med relevante anbefalinger. Den intelligente 

analyse af disse datastrømme bidrager til at optimere lastflows, 

planlægge forsendelser mere effektivt, reducere 

brændstofforbrug og forudsige leveringstidspunkter med stor 

præcision. 

RUTEOPTIMERING5.1

Big data kan også være en stor hjælp til effektiv styring af 

lagerbeholdning. Big data tracker og overvåger i real time og giver 

besked, når der skal bestilles nye varer samt antal til bestilling. 

Samtidig minimeres fejlraten, da processen kører uden manuel 

håndtering.

 

Algoritmer finder mønstre og giver en helt enestående indsigt i, 

hvordan specifikke produkter klarer sig, forbrugeropførsel, 

leverandørrelationer, salg fra offline/onlinebutikker, planlægning af 

genbestillinger og meget mere.

Dermed kan lagerchefer lave strategiske forecasts af efterspørgsel 

samt identificere slow movers og populære produkter. Samtidig 

spares der både ressourcer og penge via præcis styring af 

lagerbeholdningen og en optimal udnyttelse af lagerpladsen.

STYRING AF 
LAGERBEHOLDNINGEN5.2

UPS opnåede store besparelser ved at bruge 

big data i deres logistikoperationer: Information 

om hastighed, lokation, ruter og tomgangstid for 

fragtbilerne blev indsamlet og analyseret. Blandt andet 

fandt UPS ud af, at venstresving med modkørende 

trafik betød forsinkelser, risiko for uheld og et højere 

brændstofforbrug. 

En ”ingen venstre svings-regel” blev indført, hvilket 

sparede 38 millioner liter brændstof årligt, reducerede 

CO2-udledningerne med 20.000 tons og betød, at der 

blev leveret 350.000 flere pakker.

UPS: BIG DATA SPARER 
PENGE OG BRÆNDSTOF

Det skift i købsvaner, som opstod sammen med e-handlen, har 

øget konkurrencen om kundernes opmærksomhed. Én 

fremgangsmåde er at tilbyde kunderne fordele undervejs i 

forsyningskæden, fx hurtig forsendelse, gratis last mile-leveringer, 

fleksible returneringer og meget mere.

Big data gør det lettere for logistikchefer at tilbyde dette, fordi 

processerne bliver mere gennemsigtige. Når alle data i 

ordreflowet er tilgængelige, kan man hurtigt betjene kunder og 

tracke ordrer – hvilket kan give kunderne en bedre købsoplevelse.

KUNDEOPLEVELSEN5.3

BIG DATA-LØSNING: HEDYLA STYRKER 
LOGISTIKPROCESSER 

Det spanske startup Hedyla står bag en cloudbaseret platform baseret på big data, som er udviklet til at styrke 

logistikprocesser. Den indsamler data fra lager- og supply chainsystemer – som warehouse management systems (WMS), 

enterprise resource planning-software (ERP), transport management systems (TMS) og eksterne kilder – hvorefter dataene 

behandles via big data-analyseværktøjer og AI for at identificere processer, der kan effektiviseres, eller skabe merværdi.

Når det gælder lagerfaciliteter, bruges big data til at planlægge aktiviteter, optimere ruter, kontrollere drift og styre 

lagerbeholdningen. Platformen kan også forbedre distributionen ved at analysere forskellige scenarier og dermed reducere 

antallet af køretøjer og nedbringe leveringstiderne.

Præcis information på rette tidspunkt styrker samarbejdet mellem 

forskellige partnere og hjælper med at identificere, hvor processer 

kan forbedres – og ordrer ekspederes mest effektivt.

Big data ændrer måden, hvorpå logistikken fungerer ved at 

yde kæmpe fordele til de virksomheder, der formår at 

indsamle, analysere og agere på det og dermed optimere 

deres drift.

Data kan også anvendes til at 
finde nye ruter eller løsninger, der 
kan strømline forsendelser, 
undgå gebyrer, forsinkelser eller 
bøder under reglerne for 
international handel. 

98% AF 

TREDJEPARTS- 

LOGISTIKFIRMAER

MENER, AT 

DATADREVNE 

BESLUTNINGER ER 

AFGØRENDE FOR 

EN BEDRE SUPPLY 

CHAIN.
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LAGER-
ROBOTTER6

En arbejdsstyrke, der højner sikkerheden og reducerer 

antallet af fejl.

 

Med robotteknologi har lagerchefer fået adgang til en række nye 

metoder til at løse deres procesudfordringer. Robotter er 

fordelagtige, fordi de er i stand til at arbejde selvstændigt – 

naturligvis under overvågning af lagerstyringssoftware, sensorer 

og AI – hvilket kan reducere lønomkostninger med 70 % (ifølge 

WMS-platformen Logiwa).

 

Robotter er velegnede til plukning og transport, da de hurtigt og 

effektivt kan lokalisere, tracke, sortere og flytte varer på lagrene. 

De kan løfte meget vægt og håndtere enorme mængder gods, 

samtidig med at beskytte varer og medarbejdere.

 

Disse fordele har banet vejen for en større accept og bredere 

anvendelse af robotter i logistikken. Således forventes 

omsætningen på verdensplan for lager- og 

logistikrobotter at stige fra 8,3 milliarder dollars i 2018 til 

30,8 milliarder i 2022 (ifølge forskning fra Tractica).

 

Men hvilken type robotter skal vi bruge, hvis vi vil forbedre 

produktiviteten på lageret?

AMR’er er små, fleksible robotter, der bruger computere, 

sensorer og kortteknologi til at flytte varer rundt på lageret. De 

er i stand til at vælge de bedste ruter alt efter opgaven og er 

programmeret til at identificere og undgå forhindringer.

 

AMR’er kan identificere information på emballagen og på den 

baggrund sortere varerne hurtigt og præcist. Da de egner sig 

godt til repetitive opgaver, kan de reducere stress på 

arbejdspladsen og øge medarbejdernes produktivitet, fordi de 

får frigjort tid til at fokusere på værdiskabende aktiviteter.

 

AMR’er kan også bruges til at beregne den daglige 

lagerbeholdning, så den manuelle lagerstatus, der tidligere blev 

foretaget et par gange året, ikke længere er nødvendig. Det 

giver lagerchefer et præcist overblik over varelageret.

AUTONOMOUS MOBILE 
ROBOTS (AMR’ER)6.1

AGV’er transporterer varer fra ét sted til et andet på lageret. De 

bevæger sig ad faste ruter ved hjælp af skinner eller magnetiske 

strips. Kameraer og sensorer hjælper med at dirigere dem, så de 

ikke rammer ind i noget eller nogen undervejs.

Ud over at de reducerer lønomkostningerne og er billigere end 

transportbånd, gør AGV’er arbejdspladsen mere sikker, fordi de 1) 

erstatter mennesker og 2) kan udføre farlige opgaver (flytte 

tungere last, håndtere sundhedsfarlige produkter, arbejde i 

ekstreme temperaturer etc.), uden nogen risiko for arbejdsskader. 

Væksten på området ser ud til at fortsætte, og det globale 

AGV-marked forventes således at være 2,9 milliarder 

dollars værd i 2024 (ifølge en rapport fra Markets and Markets).

AUTOMATED GUIDED 
VEHICLES (AGV’ER)6.2

På grund af stigende efterspørgsel styrkede det 

onlinebaserede rammefirma Framebridge sit 

produktionsworkflow ved hjælp af en cloud 

robotics platform og AMR’er. Robotteknologien 

leverer on-demand-automatisering til transport af 

rammekomponenter, ligesom den tracker 

produkterne mellem produktionsstationerne. Og 

selvom anlægget er hele 9.300 M2, er 

præcisionen høj. Det samme er produktiviteten, 

der er steget med 70 %, mens kunderne har fået 

en mere brugervenlig oplevelse, når de handler.

FRAMEBRIDGE: AMR’ER 
ØGER PRODUKTIVITET 
MED 70 %

AS/RS’er finder varer frem til brug eller forsendelse og/eller 

sætter varer på plads.

 

Med et lagersystem, som styrer opgaverne, dirigeres AS/

RS-robotterne rundt på lageret. Løsningerne kan blandt andet 

bestå af kraner, der flytter varer mellem gangene, eller shuttles, 

der bevæger sig i en fast bane. Klatrerobotter kan også 

anvendes til at plukke kundeordrer. 

AS/RS’er er effektive og udnytter den tilgængelige gulvplads til at 

reducere ordreplukketid, minimere behov for arbejdskraft og 

forbedre produktsikkerhed.

 

Robotter er en fleksibel arbejdskraft, der kan tilpasses 

behovene på lageret og arbejde døgnet rundt med meget 

få fejl. Resultatet er en væsentlig mere effektiv supply 

chain.

AUTOMATED STORAGE 
AND RETRIEVAL 
SYSTEMS (AS/RS’ER)

6.4

UAV’er, også kaldet droner, giver real time-overblik på lageret, 

så processerne her kan optimeres.

 

Droner kan lokalisere genstande hurtigere end mennesker 

ved hjælp af optiske sensorer (kameraer) og aflæse 

RFID-tags på mere end 10 meters afstand. De kan nemt og 

hurtigt nå steder, som det ellers kan være svært for 

medarbejderne at komme frem til, og så optager de ikke 

værdifuld gulvplads.

 

På større lagre kan dronesystemer anvendes til at måle 

lagerbeholdningen, som kommunikeres videre til 

lagerstyringssystemet, så individuelle varer hurtigt kan findes, og 

fejl kan undgås.

UNMANNED AERIAL 
VEHICLES (UAV’ER)6.3

LAGERROBOTLØSNING: AMR’ER 
OPTIMERER PLUKNING I LOCUS

De innovative selvkørende mobilrobotter fra det amerikanske robotstartup Locus arbejder side om side med medarbejderne 

for at optimere lagerproduktiviteten, håndtere sæson- og e-handelsudsving og holde lønomkostningerne nede.

Locus-robotterne fungerer som fragtbiler på lageret, hvor de sikkert og effektivt plukker og flytter varer ved hjælp af multibot 

picking-metoden. Den tilgang betyder, at medarbejderne kan plukke varer to til tre gange hurtigere med fuldstændig 

præcision og væsentlig mindre håndtering sammenlignet med traditionelle plukkesystemer. 

Løsningen er fleksibel, skalerbar og nem at integrere i lagerstyringssystemer.

Robots are built to lift 
heavy loads and 
manage huge 
volumes : protecting 
both products and 
workers.
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CIRKULÆR 
SUPPLY CHAIN7

Genanvendelse og genetablering af materialer sparer 

penge og ressourcer.

En cirkulær supply chain øger rentabiliteten og minimerer spildet 

ved at genanvende og gensælge produkter. Denne nye strategi 

forventes potentielt at generere besparelser på over 1 billion 

dollars på verdensplan i 2025 (ifølge The Logistics Bureau).

 

Modsat en traditionel lineær supply chain fortsætter en cirkulær 

supply chain, efter produktet er nået frem til slutkunden. Det 

bevæger sig i en cirkel og omfatter hele produktets livscyklus, fra 

indkøbet af råvarer eller produktionskomponenter til returneringen 

og reintroduktionen af genbrugte eller genetablerede materialer i 

produktionen.

 

For at udnytte det fulde potentiale i en cirkulær supply chain er det 

nødvendigt at gentænke driften og investere i en tilpasning af 

produktionsprocesserne. På længere sigt er de økonomiske – og 

miljømæssige – fordele dog betragtelige.

Efterhånden som naturressourcerne bliver mere sparsomme, og 

verdens befolkningstal stiger, har virksomheder et større og 

større ansvar for at bruge og genbruge materialer på en 

intelligent måde. Alene i USA ender årligt 5 milliarder tons 

returnerede varer på lossepladsen (ifølge Optoro). Det er et 

chokerende tal, og det bliver ikke bedre, når man kigger på, 

hvor meget CO2 transporten af disse varer udleder. Her er vi 

oppe på 15 millioner tons om året.

 

 

Den cirkulære proces forvandler affald til forretning, fordi 

produkterne forbliver i cirkulation, og værdien af materialer, 

komponenter og produkter fastholdes. Samtidig styrker 

processen også relationerne mellem leverandører, virksomheder 

og kunder.

AFFALD SKABER 
FLERE NYE 
MULIGHEDER

7.1

Et eksempel på styrken ved en cirkulær supply 

chain er Adidas’ samarbejde med Parley for 

the Oceans om at forvandle plastaffald fra 

verdenshavene til kvalitetssportstøj. Adidas har 

således forpligtet sig til at producere 11 millioner 

sneakers af genbrugt plast, og serien ser allerede 

ud til at blive en succes. Overskuddet forventes at 

blive på 1 milliard dollars.

ADIDAS: FODTØJ LAVET AF 
PLASTAFFALD FRA 
VERDENSHAVENE

For mange logistikchefer kan det være en udfordring at opfylde 

kravene til både budgetter, produktivitet og kundetilfredshed og 

samtidig holde styr på nye stramme regler for genanvendelse og 

bortskaffelse af produktionsaffald.

 

En cirkulær supply chain gør det lettere at overholde disse krav, 

da råmaterialer kan genbruges i det uendelige, og det bliver muligt 

at få del i støtte målrettet grønne produktionsprocesser eller zero 

waste-initiativer. Den cirkulære supply chain kan også styrke 

brands og gøre miljøbevidste forbrugere gladere.

 

En af nøglerne til fremtidig succes i logistikken er den 

cirkulære supply chain, der – med fokus på bæredygtighed 

og intelligente end-of-life-cycle-processer – ikke blot kan 

spare penge, men også tilføre værdi.

LETTERE 
OVERHOLDELSE AF 
MILJØREGLER 

7.2

CIRKULÆR SUPPLY CHAIN-LØSNING: CIRCULAR IQ 
BIDRAGER TIL AT ØGE KØBEKRAFTEN

Med målet om at styrke den cirkulære omstilling hjælper det hollandske startup Circular IQ logistikeksperter med at 

optimere deres indkøbsprocesser gennem intelligent dataindsamling og -analyse. Platformen, der endte som en af 

finalisterne i The European Supply Chain Start-up Contest, indsamler og analyserer verificerbare data fra leverandører og 

tredjeparter, så købekraften styrkes, og hele forsyningskæden optimeres.

ALENE I USA 
ENDER 

5 MILLIARDER 
TONS 
RETURNEREDE 
VARER PÅ 
LOSSEPLADSEN 
HVERT ÅR 

Cirkulære supply chains hjælper 
virksomhedsledere med aktivt at 
forvandle affald til nye 
muligheder. Fx kan nye 
indkomstkilder skabes ved at 
anvende biprodukter fra 
produktionen, der ellers ville 
være blevet smidt ud.
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OM 
ANTALIS

Antalis har packaging aktiviteter i 28 lande og er Europas 

førende inden for intelligente emballageløsninger og industriel 

emballage.

 

Som logistikpartner tilbyder vi et alsidigt sortiment af 

værdiskabende servicer og emballager, som kan leveres til alle 

lande i Europa med korte leveringstider.

Antalis har ekspertise inden for industri-, logistik-, e-handels- og 

driftsprocesser. Vi leverer stabile og effektive emballageprodukter 

af høj kvalitet og arbejder tæt sammen med vores kunder for at 

udvikle skræddersyede løsninger, der passer til deres specifikke 

udfordringer.

 

På baggrund af en analyse af kundernes behov udvælger 

Antalis’ designeksperter materialer og udvikler den løsning, 

der bedst muligt løser opgaven. Vi har et bredt udvalg af over 

50.000 produkter, der kan tilpasses ethvert behov, fra papkasser, 

strækfilm, bånd og tape til beskyttende materialer, der kan 

kombineres med high-performance pakkesystemer.

Det innovative omdrejningspunkt i Antalis er vores seks 

Packaging Design Centres, som du finder i Tyskland, Polen, 

Danmark og Storbritannien. Her har emballageingeniører og 

designere gennem tiden omsat vores stærke knowhow om 

emballage og pakkeprocesser til over 10.000 skræddersyede 

pakkeløsninger.

Vores tre designcentre i Tyskland er desuden specialiserede 

i bilindustrien og udstyret med state-of-the-art teknologi, 

herunder 3D-designprogrammer til at visualisere de produkter og 

komponenter, som er under udvikling.

Bæredygtighed er en afgørende del af vores strategi. I Antalis 

arbejder vi også konstant på at anvende flere genbrugsmaterialer 

og emballage af monomaterialer. Vi arbejder således aktivt for at 

minimere vores miljømæssige aftryk ved at fokusere på tre ting: at 

reducere mængden af emballageaffald, genbruge emballage samt 

finde nye anvendelsesmuligheder til brugt emballage. 

 

EUROPAS FØRENDE INDEN FOR 
INTELLIGENTE LØSNINGER

INNOVATIVE PRODUKTER 
TILPASSET ETHVERT BEHOV

SPECIALISEREDE PACKAGING 
DESIGN CENTRES

BÆREDYGTIGHED ER 
AFGØRENDE

WE CREATE 
SMART 
PACKAGING 
SOLUTIONS!

Når det gælder service, hjælper Antalis virksomheder med 

at finde nye veje til at optimere deres interne processer, 

produktbeskyttelse og samlede omkostninger.

 

Vi tilbyder høj fleksibilitet til kunder over hele verden, lige fra 

små og mellemstore virksomheder til store multinationale 

selskaber.

Smart mobility drevet af real time-data. Selvkørende, 

energieffektive elektriske køretøjer. Crowdsourced last mile-

leveringer. TRANSPORT er med helt fremme med udvikling af 

hurtigere og billigere leveringsmetoder via IoT og AI.

 

Samtidig tilfører MILJØVENLIG EMBALLAGE værdi og 

effektivitet gennem anvendelse af bæredygtige materialer, 

gentænkning af plastik og design af løsninger til at undgå 

spildplads i emballagen.

 

Vil vi også opfylde onlinekundernes behov, og her spiller 

INTELLIGENTE LAGRE en nøglerolle, blandt andet ved at 

trække på mobile enheder til at modernisere ordreafviklingen, 

big data til at forbedre processerne og IoT til at øge real 

time-overblikket. Resultatet er optimal styring af 

lagerbeholdningen, plukning og levering.

 

Når vi så smider LAGERROBOTTER ind i ligningen, tager 

produktiviteten for alvor fart: Med evnen til at samarbejde, 

tilpasse sig skiftende opgaver, arbejde uden pauser og levere 

uhørt høj præcision bidrager robotter ikke blot til en mere sikker 

arbejdsplads, men også til at opfylde stigende kapacitetskrav.

 

Når man kigger på alle de spændende trends, der er i fuld gang med at forvandle 

logistikken som funktion, kan man ikke andet end konkludere, at fremtiden ser lys ud.

 

Mulighederne er allerede mange for at bygge bedre, grønnere og mere fleksible supply 

chains, der passer til den evigt foranderlige verden.

Med ARTIFICIAL INTELLIGENCE skifter supply chains 

desuden fra reaktivt til proaktivt fokus. Det betyder blandt 

andet mere præcise forecasts af forventet efterspørgsel, 

gennemsigtighed på tværs af processer og effektiv 

kundesupport døgnet rundt.

 

BIG DATA bidrager med uvurderlig real time-gennemsigtighed 

og predictive insight, hvilket muliggør optimering af ruter via 

analyser af ændringer i vejr, trafik og brændstofpriser samt 

forbedret styring af lagerbeholdning, så varemangel forhindres.

 

Endelig er en CIRKULÆR SUPPLY CHAIN med til at 

minimere spild, da det bliver muligt at genbruge og gensælge 

produkter. Cirkulære supply chains skaber fornuftige end of life 

cycle-processer, som i sidste ende betyder økonomiske 

besparelser.

Alle disse trends danner til sammen en ny positiv virkelighed, 

hvor ubegrænset effektivitet og succes er dagligdag. 

Nytænkende logistikchefer er i fuld gang med at ændre den 

måde, de arbejder på ved hjælp af nye teknologier. De ved, at 

de skal holde sig på forkant af udviklingen for at skabe 

afgørende afstand til konkurrenterne.

FREMTIDENS LOGISTIK

KORT SAGT: HVORDAN SER 
FREMTIDEN UD?

EN NY POSITIV VIRKELIGHED



Tlf: +45 72 100 102
www.antalispackaging.dk

WE 
TAKE 
YOU 
FURTHER 
Følg os på vores Linkedin Side  
Antalis Packaging og få de seneste  
nyheder og trends inden for logistik!


