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“DEN BEDSTE VEJ 

 ER MÅLET...”

Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH)
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GÖDECKE LOGISTIK – IDÉGrUnDLaG

GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed. I 
over 60 år har vi været din transport- og logistikekspert 
for hele Østersøregionen. Fra Skandinavien over Tysk-
land til Østeuropa – vi sætter fart på Nordeuropa.

Logistikkens verden bliver mere og mere kompleks. Vi 
udvikler os i takt med denne verden, og med dig. For 
hos os er du som kunde altid i centrum. Fra personlig 
rådgivning til logistisk organisation, fra mellemlagring til 
rettidig levering af dine varer. Med GÖDECKE 
LOGISTIK som partner får du alle ydelser fra én og 
samme leverandør – effektive og kunderelaterede 
transportløsninger, der styrker din konkurrenceevne. 
I samarbejde med en række erfarne partnere lever vi 
op til de høje krav, den moderne logistik stiller til en 
transportvirksomhed i dagens Danmark. Resultatet 
er et konstant højt kvalitetsniveau takket være effek-
tive logistikkoncepter, gnidningsløse afviklingsforløb i 
transportkæden og tilfredse kunder gennem mange år, 
der sætter pris på vores service og den merværdi, der 
følger med.

PASSIONEREDE 
 ERHVERVSPENDLERE
Fundamentet i vores servicevirksomhed udgøres 
af et dynamisk team af veluddannede, engagerede 
og erfarne medarbejdere. Personalets store motiva-
tion afspejles i den personlige indsats, den enkelte 
medarbejder yder. Konstant tilgængelighed, direkte 
kommunikation og kompetent rådgivning er for os 
lige så vigtige faktorer som den pålidelige og rettidige 
udbringning af dine varer.
Og det yder og efterlever vi dag efter dag: Vi er logi-
stisk passionerede.

Med kvalificerede medarbejdere, pålidelige partnere 
og et tillidsfuldt forhold til vores kunder kommer vi sik-
kert til målet. Det er det, der kendetegner GÖDECKE 
LOGISTIK.
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MED SIKKERHED TIL  
DESTINATIONEN
Sikkerheden for mennesker, miljøet og lasten har altid 
højeste prioritet hos os. Vi er således perfekt forbered-
te til at gennemføre transport af farligt gods (undtagen 
klasse 1 og 7) og har installeret specielt ekstraudstyr til 
dette formål i vores køretøjer. Desuden deltager vores 
chauffører regelmæssigt i kurser inden for alle sikker-
hedsrelevante områder. Med topmoderne lastsikrings-
udstyr og den nødvendige knowhow imødekommer vi 
alle gældende sikkerhedsstandarder og kan således 
garantere en effektiv sikring af følsomt gods.

5

GÖDECKE LOGISTIK – TranSpOrT

Overalt i Tyskland og op gennem Skandinavien er 
vores lastbiler kendt som ”De Store Gule”. I over 60 
år har vi haft en bred dækning i hele Norden med 
afdelinger på tre strategisk gunstige lokaliteter: Lübeck 
i Tyskland, Malmö i Sverige og Swinoujscie i Polen.

Hver af vores afdelinger råder over en moderne vogn-
park. Fra lastbiler med lift til nærtrafik over standard-
presenningstrailere til jumbo-vogntog kan vi stille alle 
køretøjsvarianter til rådighed – naturligvis med den 
nyeste teknik og kvalificerede chauffører for at imøde-
komme de strengeste kvalitets- og sikkerhedsstan-
darder. Hvad enten der skal transporteres regionalt, 
nationalt eller gennem hele Europa: De Store Gule 
bringer dine varer sikkert frem til destinationen ad den 
hurtigste vej. 

VI BEVÆGER GODS
I regionerne omkring vores afdelinger i Lübeck, Malmö 
og Swinoujscie kan vi tilbyde dig omfattende trans-
port-, lager- og logistikløsninger. Fra ekspresforsendel-
se i det udvidede nærområde til omlæsning, oplagring 
eller plukning af dine varer.

Som specialist i del- og hellaster transporterer vi dit 
gods til bestemmelsessteder overalt i Europa. Uanset 
om det gælder direkte eller multimodul transport, vi 
finder den rigtige løsning for dig. Også vores omfat-
tende stykgodsnetværk viser dagligt sin værdi som 
en del af vores pålidelige logistikkoncept. Din fordel er 
processer, der er optimalt afstemt efter hinanden, og 
en perfekt fungerende infrastruktur.

 

PÅ HJEMMEBANE 

 I NORDEUROPA

JUMBO-VOGnTOG MEGaTraILEr STanDarDTraILEr
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GÖDECKE LOGISTIK – SErVICEYDELSEr

Vi betragter vores logistikydelser som mere end blot 
pålidelig og rettidig varetransport fra et sted til et an-
det. Vores service omfatter også ydelser ud over det, 
traditionelle transportvirksomheder kan tilbyde.
Således yder vi bl.a. også rådgivning og støtte ved 
optimeringen af din værdikæde. Fra transportrådgiv-
ning over undersøgelse af transportskadeårsager til 
lokalisering af fri kapacitet – vi samarbejder med dig 
om at udvikle skræddersyede transportløsninger til din 
virksomhed. Vi skaber gennemsigtighed i dine logistik-
processer, forøger din effektivitet og skaber derved en 
tydeligt målbar merværdi for dig. Vores praksiserfarne 
logistikrådgivere kender alle faktorer, der kan drive 
omkostningerne i vejret, og kan således lokalisere 
disse og finde individuelle løsninger til minimering af 
omkostningerne i din virksomhed. De derved frigjorte 
ressourcer bevirker, at du kan koncentrere dig endnu 
mere om dine kernekompetencer.

VI MOBILISERER KRÆFTER,   

 DER BEVÆGER
VIDEN SKABER 
 SIKKERHED
Vi kan også tilbyde at uddanne dine medarbejdere i 
transport- og lastsikring. Hvad enten det gælder læs-
ning eller omlæsning, egentlig transport af gods eller 
formidling af det lovmæssige grundlag og retningslin-
jer, vores sikkerhedsekspert med mange års erfaring 
i international fjerntrafik bringer dine medarbejderes 
viden helt up to date. Desuden giver han dine chauf-
fører nyttige informationer, og i fællesskab afklares 
vigtige detaljer omkring det praktiske arbejde.
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GÖDECKE LOGISTIK – LaGEr

Lübeck kaldes med rette også ”Porten til Norden”. 
Udnyt vores lager i Lübeck som ideelt omdrejnings-
punkt for alle dine varer (bortset fra kølevarer) med 
forbindelse til hele Østersøregionen. Herfra kan du nå 
de vigtigste skandinaviske, øst- og mellemeuropæiske 
destinationer inden for 24 timer. Uanset om det gælder 
omlæsning, oplagring eller plukning – GÖDECKE 
LOGISTIK er din neutrale partner for cross-docking i 
Nordeuropa.

OMLÆSNING UDEN OMVEJE

Udnyt vores strategisk velbeliggende omlæsningssted 
som led i din transportkæde.
Levering og afhentning af dine varer kan efter aftale 
ske døgnet rundt. Eller brug os som bindeled til dine 
kunder. Du kan altid oplagre dine varer hos os, når det 
passer dig – vi sørger så for levering til tiden i overens-
stemmelse med dine ønsker.

1A BELIGGENHED VED A1



GÖDECKE EUrOTranS GmbH

Stellmacherstraße 6-12
D-23556 Lübeck
T +49 (0) 4 51/899 09-0
F +49 (0) 4 51/899 09-99
service@goedecke-logistik.de 
www.goedecke-logistik.de

GÖDECKE LOGISTIK aB

Hanögatan 2 b
S-211 24 Malmö
T +46 (0) 40 /18 30 65
F +46 (0) 40 /29 31 50
sonderby@goedecke-eurotrans.de 
www.goedecke-logistik.se

GOEDECKE pOLSKa Sp.Z.O.O

ul. Fińska 1
PL72-602 Świnoujście
T +48 (0) 91 /  38 142 54
F +48 (0) 91 /  38 142 54
dowgiallo@goedecke-eurotrans.de 
www.goedecke-logistik.pl


