


Vi har travlt, og er samtidig stolte over at have modtaget den høje-
ste kreditværdighed Tripple-A og blive kåret som Gazelle virksom-
hed. To markante beviser på, at også omgivelserne vurderer, at vi 
gør det godt. I denne efterårsudgave af Update har vi valgt nogle 
high-lights, som vi i al beskedenhed mener beskriver en virksom-
hed i vækst. 

Vi har ikke lyst til at deltage i den negative krisesnak, men tæn-
ker tværtimod positivt og investerer massivt i udvikling af husets 
kompetenceområder via ny, effektiv  teknologi og kompetente, de-
dikerede medarbejdere. Målet er som altid – med udgangspunkt 
i kundernes behov – at skabe individuelle og værdiskabende løs-
ninger. Det kræver vi er omstillings- og forandringsparate, og altid 
kan tilbyde de bedste bud på kvalifi ceret totalkommunikation.

Seneste bevis på at tænke hele vejen rundt om kundens for-
retning, er det faktum at Johnsen Offset A/S, Johnsen Pa-
pirindustri A/S og Johnsen Reklamebutik A/S er fusioneret til 
Johnsen Graphic Solutions A/S. De tre søsterselskaber tilbyder nu 
deres spidskompetencer samlet i et stærkere, fælles totalkoncept.

Steen Johnsen
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NY TRYKMASKINE 
FRA HEIDELBERG 
MILLION INVESTERING I VERDENS 
MEST AVANCEREDE TEKNIK 
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• 30% øget kapacitet
• 18.000 ark i timen
• 35% mindre papirspild

Afdelingsleder i trykkeriet, Lasse Mark Andersen : 
”Opstarten er blevet meget hurtigere. Teknikken er nemme-
re at indstille, og vi behøver ikke køre en masse prøvetryk før 
trykstart. Og så er der fuld fart på den nye trykmaskine, som 
kan køre 18.000 ark (75 x 106 cm) i timen. Det svarer til en ka-
pacitetsstigning på over 30% i.f.t. tidligere modeller. 

Samtidig er arkene tørre, når de kommer ud af maskinen, 
og kan gå direkte videre til efterbehandling. Det afkorter pro-
duktionstiden – og øger dermed effektiviteten. Med Impress 
Control farvestyring og Colour Assistent software sikrer vi, at 
f.eks. puljetryk er i en klasse for sig omkring farvestabilitet og 
superflotte trykflader.”

Johnsen Graphic Solutions har med en samlet investering på 
knap 20 mill. kr. udvidet trykkapaciteten med en helt ny 5-far-
vet Speedmaster offsetmaskine fra Heidelberg. 

Navnet er XL-106-5, og dens avancerede teknologi tilfører 
huset øget kapacitet, effektivitet samt mindre papirspild. Alt 
i alt en meget betydelig optimering, som bevirker at Johnsen 
kan fastholde et konkurrencedygtigt prisniveau til gavn for vo-
res kunder.

Super effektiv i højeste kvalitet
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Med højhastigheds UV Inkjet printeren fra Agfa 
Graphics kan der trykkes i 205 cm bredde i 6 farver, 
og maskinen er optimeret til at printe perfekt og 
knivskarpt på selv meget transparente eller mørke 
baggrunde som f.eks. acryl eller brunt bølgepap.

KVALITETEN ER TIL AT FÅ ØJE PÅ
De 8 printerhoveder sikrer topkvalitet i 720 x 1440 
dpi og sætter en suveræn standard for storformat 
løsninger til f.eks. udstillinger, messer og in-store 
løsninger på vinyl, pap, canvas, træ el.lign. både 
til inden- og udendørs brug. Så der er ikke mange 
begrænsninger på de kreative udfoldelsesmu-
ligheder på musemåtter, pengebakker, ølbrikker, 
skabslåger, bannere m.m. Vi kan allerede nu kon-
statere, at efterspørgslen har overgået vores for-
ventninger, så derfor får vi leveret den nyeste Agfa 

Anapurna i starten af 2015, for at udvide kapaci-
teten. Hastigheden er sat betydeligt op på den nye 
model, som printer 53 kvm i timen.

Inkjet print i kombination med et digitalt skære-
bord giver mange bud på salgsfremmende og ef-
fektiv markedsføring. Zünd G3 er uden diskussion 
markedets bedste digitale skærebord: Hænge-
skilte, gulvdeko, displays, flag, plakater, bannere, 
roll-ups osv. 

Zünd G3 giver stort råderum omkring valg af 
materialer og formater, bl.a. fordi trykemnet ”su-
ges fast til rullebordet”, og dermed sikres et fanta-
stisk slutresultat uanset overfladens karakter. Nu 
er det også muligt at udvikle og producere f.eks. 
gaveæsker, præsentationsmapper og brochure-
holdere efter individuelle krav og ønsker - og op-
lagets størrelse spiller heller ingen rolle.

OP 
TIL 
45
MM

VI PRINTER PÅ
STORT SET

ALLE EMNER OG 
TYKKELSER
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Steen Olsen, salgschef: ”Lige nu har vi meget travlt med at pakke 
julegaver ind til vores kunder og deres medarbejdere. I kraft af 
vores omfattende set-up af leverandører, som f.eks. Georg Jen-
sen, Menu, Stelton. Trip Trap m.m. fl., der repræsenterer klas-
siske designprodukter, kan vi nemlig sammensætte individuelle 
pakkeløsninger, der tilgodeser de mange forskellige målgrupper 
– og som også tager hensyn til kønsfordeling, alder mv. Og vores 
succes beror også på, at vi ikke bare kan skaffe de rigtige varer til 
de rigtige priser, men også sørger for indpakningen/emballagen, 
som også kan specialudvikles, så det matcher virksomhedens 
overordnede brand.

KUNDETILPASSEDE 
LØSNINGER 
i gaver og reklameartikler
Johnsen har også et bredt sortiment af reklameartikler, som vi 
dagligt supporterer mange kæder med. Det hele sælges blandt 
andet igennem flere forskellige gennemtænkte online løsninger 
på gaveweb.dk. Sidst men ikke mindst er vores unikke udvalg af 
vin og specialiteter med til at sikre, at fi rma- eller receptionsga-
ven rammer rigtigt – hver gang.”
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En stærk kreditrating som tripple-A vejer tungere end selv det 
bedste regnskab. Bisnode Credits rating er løbende ført a jour, 
mens et selskabs regnskab ofte er historie. Det giver en god ind-
gang til både kunder og leverandører, at vi har opnået tripple-A 
ratingen her i 2014, hvor den grafi ske branche generelt er under 
fortsat pres.

Vi har præsteret en solid vækst og øget beskæftigelsen trods 
fi nanskrise og efterfølgende tilbageholdenhed i markedet. AAA® 
ratingen viser, at Johnsen Graphic Solutions hører til blandt de 
mest solide virksomheder i det danske erhvervsliv, hvilket atter 
understreger, at kunderne trygt kan handle med os.

KÅRET SOM GAZELLE VIRKSOMHED FOR 2. GANG
Præmissen for kåringen er klar: I de seneste 4 regnskabsår har 
Johnsen hvert år haft en positiv vækst i omsætning eller brut-
toresultat – og samlet set fordoblet omsætningen eller brutto-
resultatet i perioden.

TRIPPLE-A RATING 
Styrket kreditværdighed og udvidet tryghed
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Johnsens reklamebureau har udviklet en unik arbejdsproces med 
brug af Moodboard, som - allerede fra indledende kundemøde - 
tager afsæt i virksomhedens kerneværdier, konkurrencesituation 
og kommunikationsplatform.

Mange af vores nye kunder er blevet præsenteret for et ander-
ledes og relevant  arbejdsredskab, som demonstrerer, hvordan vi 
gerne vil etablere samarbejdet og starte med et fælles udgangs-
punkt.

Med en Brand Essence Model fi nder vi i fælleskab frem til et 
godt grundlag for fremadrettede tiltag, baseret på strategiske og 
taktiske overvejelser, og får dem på tavlen.

Vores Moodboard erstatter f.eks. traditionelle plancher og 
power points, en ny slags workshop, som skaber overblik, dyna-
mik og handling. Et Moodboard er en lang rulle papir, format ca. 
120 x 400 cm, der sætter generelle og specifi kke problemstillin-
ger til vægs. Arbejdsprocessen tager deltagerne med på en af-
klarende rejse gennem virksomhedens kommunikations-hieraki, 
og sætter scenen for nye overordnede løsninger.

Vores Moodboard motiverer alle til at tage ejerskab på kom-
mende initiativer gennem aktiv deltagelse i udviklingsprocessen.

PÅ FORKANT MED TIDENS TREND
Udbyderne på markedet er i dag mere end nogensinde nødt til 
at have overblik over de seneste forbruger- og medietendenser, 
hvis de løbende skal kunne levere produkter og ydelser, der ska-
ber merværdi hos både virksomheden og dens kunder. Vi tager 
pulsen på tendenserne.

I vores arbejde med Nordic Hair Com-
panies var udgangspunktet for Brand 
Essence modellen, at få et opdateret 
overblik over, og indsigt i virksomhedens 
grundlæggende værdier, herunder mis-
sion og vision. 

FORSTÅELSE 
INDSIGT &

for kundens forretning giver mange 
nye opgaver for reklamebureauet



Det er en ganske unik situati-
on at have kunden ”i stolen” i 
længere tid, og være i stand til 
at udfylde tiden med relevant 
information og generelle tiltag, 
som er med til at kunden ople-
ver ”special treatment”.

Det er de små ting i hverdagen, der gør en 
forskel for kunderne – især når de bliver 
udført og tilbudt rigtigt og konsekvent.  
Det handler ikke bare om at være bedre 
end konkurrenterne, men lige så meget 
om at matche alle andre udbydere af ”luk-
sus”: Sko, tøj, kosmetik, accessories mv. 
Kunden skal gang på gang opleve, at per-
sonalet forstår at omsætte produktfakta 
til værdibaseret salg.

Det centrale omdrejningspunkt 
er butiks indehaveren/frisøren, 
hvis rolle har mange facetter 
– salonen er et mentalt møde-
sted og i kundekontakten er der 
mange forskelige touch-points.



Vi har travlt med at skabe værdi for vores kunder. Vores løsnin-
ger er systemuafhængige, og når vi arbejder med effektiv for-
midling, har vi altid fokus på usability og design.

Responsive design tilpasser websitet til alle skærmstørrelser: 
Smartphones, tablets, TV m.fl. Dit website lever af at få besøg. 
Derfor har den eksplosive udbredelse af smartphones og tab-
lets givet alle en udfordring – for et website, der ikke fungerer på 
alle skærme, prioriterer Google lavt i resultaterne.

Et responsive design sørger automatisk for, at websiden 
fungerer optimalt, uden at jeres webmaster får mere arbejde, 
samtidig bliver loadtiden hurtigere, og Google sender mere tra-
fi k. Har du ikke allerede et responsive website, udarbejder vi 
gerne et forslag til, hvordan du effektivt kan update din online 
kommunikation.

23 
website løsninger i 2014 
– og flere er på vej

Randi har altid været synonym med høj-
profi leret arkitektoniske stålgreb. Lige si-
den 1878 har virksomhedens motto væ-
ret: Enkelhed og fleksibilitet. Johnsen har 
designet ny hjemmeside, som også er 
fleksibel, dynamisk og tager kunden med 
på en anderledes ”mouse-over” rejse i 
mange forskellige arkitektoniske udtryk.
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Med fokus på kvalitet og deadlines 
yder Davai professionel support og 
service inden for brorenovering, vind 
turbine service, containerløsninger, 
overfladebehandlinger, adgangsud-
styr og marine crew. 
Vi har leveret ny hjemmeside med et 
dramatisk, enkelt, stærkt og bruger-
venligt udtryk.

GBM Solutions udvikler og produ-
cerer døre, rammer, isenkram og 
badeværelsesindretning. 
Vi har udarbejdet nyt logo, grafi sk 
identitet, website og Prequalifi ca-
tion brochure.

Djurs Wind Power er et partnerskab 
mellem 32 danske virksomheder, 
der alle er aktive som system sup-
pliers til off- og onshore industrien. 
Under overskriften WE MAKE IT 
HAPPEN, har Johnsen udarbejdet 
ny logotype, hjemmeside, messe-
koncept mv.



Johnsen er Skandinaviens største producent af flag til markedsføring 
– og så er vi alene om have fødevaregodkendte flag. 90 forskellige 
nationalflag på lager: Papirflag på pind, bomuldsflag, foodserviceflag, 
selvklæbende flag og mange andre varianter.

VI RULLER 
FLAG OG BANNERE 
UD TIL MANGE FORSKELLIGE 
BEGIVENHEDER 
– OGSÅ INTERNATIONALE

”I en tid hvor de elektroniske medier vinder større og større ind-
pas, og skærmløsninger med større eller mindre held anvendes 
i detailhandlen, har vi fortsat vækst i produktionen, fordi ek-
sempelvis flag og flagguirlander er meget effektive redskaber 
til at sætte fokus på et budskab i butikken – og langt mindre 
omkostningstunge end mere avancerede og tekniske løsninger. 
Ofte er flag blot en mindre del af et større og mere komplekst 
kampagnekit, hvor vi som totalleverandør både producerer, 
pakker og leverer til kunden ”, udtaler projektleder Lone Degn.

”I en tid hvor de elektroniske medier vinder større og større ind-
pas, og skærmløsninger med større eller mindre held anvendes 
i detailhandlen, har vi fortsat vækst i produktionen, fordi ek-
sempelvis flag og flagguirlander er meget effektive redskaber 
til at sætte fokus på et budskab i butikken – og langt mindre 
omkostningstunge end mere avancerede og tekniske løsninger. 
Ofte er flag blot en mindre del af et større og mere komplekst 
kampagnekit, hvor vi som totalleverandør både producerer, 
pakker og leverer til kunden ”, udtaler projektleder Lone Degn.

Vi er de eneste i Norden som har 
fø de va re god kend te fl ag.

14 johnsen.dk
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Heinz Hofer, eksportchef: ”Vi kan godt være med på de interna-
tionale markeder, bl.a. fordi vi kan agere hurtigt, og producerer 
flagene efter individuelle specifi kationer på vores selvudvikle-
de specialmaskiner med tilhørende systue. Löwenbräu marke-
rede sig med ikke mindre end 7000 flagguirlander til den årlige 
ølfest i München, og til et andet hæderkronet og traditionsrigt 
bryggeri, Warsteiner leverede vi et festligt kampagnekit, som 
var med til at sætte stemningen i de rette ”øl-rammer”.
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