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„BäSta VäGeN –

 Vårt MåL ...“

Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh)



3

GÖDECKE LOGISTIK – FILOSOFI 

GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. 
i över 60 år har vi varit transport- och logistikexpert. 
Från Skandinavien till tyskland och vidare till Östeu-
ropa – vi har det som krävs.

Logistikvärlden blir allt mer komplex. Vi utvecklar oss 
med den och tillsammans med er. Ni som kund är vårt 
fokus. Från personlig rådgivning till individuella logistik-
koncept, från mellanlagring till leverans i rätt tid med 
era varor. Med GÖDeCke LoGiStik som partner får ni 
allt från ett och samma ställe – effektiva och kundori-
enterade logistiklösningar som stärker er position på 
marknaden.

Gemensamt med våra erfarna partners uppfyller vi de 
höga kraven som krävs av ett modernt logistikföretag. 
resultatet blir en konstant hög kvalitet genom effektiva 
logistikkoncept, friktionsfria förlopp i hela transport-
kedjan och mångårigt nöjda kunder.

FÖretaGSFiLoSoFi – 
 UppDraG paSSioN
ett lag av tillförlitliga och entusiastiska medarbetare 
bildar fundamenten i vårt företag. i den enskilda med-
arbetarens personliga engagemang speglas den höga 
motivationen i vårt team. permanent tillgång, direkt 
kommunikation och kompetent rådgiving är lika viktigt 
för oss som tillförlitliga leveranser i tid. Vi presterar och 
lever för detta varje dag. Vi kallar det logistisk passion.

Med kvalificerade medarbetare, pålitliga partners och 
ett förtoendefullt förhållande till våra kunder, når vi till 
målet. Detta är GÖDeCke LoGiStik.
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Säkerhet – prioriteraS

Människans, miljöns och lastens säkerhet står alltid i 
förgrunden hos oss. Därför är vi rustade för hantering 
av aDr-klassat gods (förutom klass 1 och 7) på bästa 
sätt. Våra fordon är speciellt utrustade för transport av 
farligt gods.  Våra egna chaufförer får extrautbildning 
inom området. Med toppmoderna lastsäkringssystem 
och nödvändigt ”know-how”, möter vi alla säkerhets-
standards och kan garantera den bästa förankringen 
av ömtåligt gods.
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GÖDECKE LOGISTIK – TranSpOrT

Som ”Die großen Gelben” är våra lastbilar kända i 
hela tyskland och Skandinavien. i över 60 år har vi 
täckt hela Norden och vi finns på tre strategiska orter 
–  Lübeck i tyskland, Malmö i Sverige och Świnoujście 
i polen. 

Vi har allt från distributionsbilar med bakgavellift till 
kapelltrailers såsom ”standard-”, ”mega-” och ”jumbo-
bil med släp”. Självklart är samtliga utrustade med den 
senaste tekniken och körs av kvalificerade chaufförer 
för att motsvara högsta kvalitet- och säkerhetsstan-
dard. regionalt, nationellt eller internationellt: ”Die 
großen Gelben” kör era varor snabbt och säkert till 
målet. 

Ni har GoDSet, Vi har  
FÖrUtSättNiNGarNa
i regionerna runt Lübeck, Malmö och Świnoujście 
erbjuder vi omfattande transport-, lagrings- och logis-
tiklösningar. Från expressförsändelser i närområdet 
till omlastning eller ompackning och märkning av era 
varor.

Som specialist för partigods och fullastade bilar trans-
porterar vi era varor till slutdestinationen i hela europa. 
Vi hittar alltid den rätta lösningen. Vårt stora styck-
egodsnätverk är dagligen en del  av vårt tillförlitliga 
logistikkoncept. ta del av en harmonisk process och 
en smidigt fungerande infrastruktur. 

på VäG FÖr DiG  

 i NorDeN

JumbO-bIL mED SLäp mEGaTraILEr STanDarDTraILEr
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GÖDECKE LOGISTIK – TJänSTEr

Vi förstår logistiktjänster som mer än bara en tillförlitlig 
och punktlig varutransport från en ort till en annan. 
Vår omfattande service erbjuder även tjänster som 
innehåller mer än den vanliga produktportföljen hos ett 
traditionellt transportföretag. Vi ger råd och hjälper er 
att hitta kundanpassade lösningar. Vi utvecklar tillsam-
mans med er skräddarsydda lösningar åt ert företag. 
Med frigjorda resurser möjliggör vi att ni kan koncen-
trera er ännu mer intensivt på er kärnverksamhet.

Vi MoBiLiSerar kraFter 

 SoM Skapar rÖreLSe

kUNSkap Säkerhet

Vi erbjuder utbildningar inom ämnena transport- och 
lastsäkring. om det handlar om lastning eller omlast-
ning, transport av godset eller förmedling av lagar och 
förordningar – vår säkerhetsexpert, med mångårig 
erfarenhet av internationella transporter, undervisar era 
medarbetare så att de uppnår högsta kunskapsnivå.
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GÖDECKE LOGISTIK – LaGEr

Lübeck kallas med all rätt ”porten mot Östersjön”. Dra 
nytta av vårt lager i Lübeck. Som en idealisk sam-
lingspunkt för alla era varor (förutom kylvaror) har vi 
kopplingen till hela östersjöregionen. härifrån når vi de 
viktigaste skandinaviska, öst- och mellaneuropeiska 
orterna inom 24 timmar. oavsett hantering, lagring eller 
omlastning – GÖDeCke LoGiStik – är er neutrala 
partner för ”cross-docking” i norr.

heLt oSLaGBart

använd oss för att tillgodose era kunders behov. Leve-
rans och inhämtning av ert gods är efter överenskom-
melse möjligt dyngnet runt. Lagra era varor hos oss 
när ni vill. Vi levererar därefter enligt era önskemål. 

VarULaGer – SUperLäGe 
ViD a1



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.de


