
- for bæredygtig vækst og fair samhandel
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Vores fire strategiske prioriteter:

•   Bæredygtig vækst gennem styrkelse 
af mærkevaren 

•   Et innovativt marked med fair  
ramme- og samhandelsvilkår 

•   Effektiv informations- og vareflow 
nationalt og internationalt 

•   Værdiskabende vidensdeling og  
netværk 

Velkommen hos MLDK  
– Mærkevareleverandørerne
MLDK – Mærkevareleverandørerne er et kommercielt 
interessefællesskab for leverandører til den danske 
detailhandel og Away From Home. Vi arbejder for at 
synliggøre mærkevarens værdi for både forbrugerne, 
samfundet og markedet. Det gør vi, fordi mærkevaren 
spiller en vigtig rolle i værdiskabende innovation og 
bæredygtige løsninger.

Vores fornemmeste opgave er at varetage vores med-
lemmers interesser, og vi italesætter derfor priorite-
rede emner og budskaber. Det bidrager blandt andet 
til forbrugernes adgang til et inspirerende og alsidigt 
mærkevareudbud.

Fair samhandel i fokus
Vi tror på, at et balanceret samarbejde, der bygger på 
god handelspraksis, bidrager til udviklingen af en 
effektiv værdikæde, der kommer både forbrugerne 
og det danske samfund til gode. Derfor arbejder vi for 
at skabe et effektivt og konkurrencedygtigt marked 
med fair ramme- og samhandelsvilkår for alle parter i 
værdikæden - uanset afsætningskanal. 

Vi vil styrke samarbejdet mellem detaillister, grossi-
ster og slutbrugere, og vi tror på, at vi som branche 
med et fælles fokus på den samlede værdikæde kan 
tage et større samfundsansvar og bidrage til, at leve-
randørerne bedre og mere effektivt kan imødekom-
me forbrugernes ønsker og behov.

Mission: 
Vi arbejder for et bæredygtigt, 

innovativt og effektivt marked og for 
fair samhandelsvilkår til gavn for de 

danske forbrugere.

Vision: 
Vi inspirerer og faciliterer vækst og 

værdiskabelse til gavn for medlemmer, 
kunder og forbrugere.
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Egekilde har siden 2012 været 
CO2-neutral

Egekilde tappes på flasker af 100 % 
genbrugsplast

Egekildes plastflasker indgår i 
det danske pantsystem, og 9 ud 
af 10 engangsflasker kommer 
retur, bliver smeltet om og 
genanvendt

EGEKILDE PASSER 
PÅ NATUREN

Egekilde CSR_02_ NEW_2.indd   1 17/12/2020   18.24.01
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Mød foreningens medarbejdere
I MLDK bliver du mødt af dygtige og engagerede med-
arbejdere, der virkelig brænder for mærkevaren og 
brænder for at servicere vores medlemmer. Selvom vi 
er et lille team af mennesker, favner vi bredt. 

Sekretariatet består af medarbejdere, der kommer 
med vidt forskellige baggrunde og med ditto kompe-
tencer - nogle er fastansatte på fuldtid eller deltid, og 
andre er tilknyttede kompetenceressourcer. Dette er 
en organisationsstruktur, der gør, at vi kan tilbyde et 
bredt og alsidigt kompetencegrundlag kombineret 
med MLDK’s governancestruktur, hvor vi samtidig 
aktiverer medlemmernes kompetencer.

Med afsæt i vores to fysiske ”hotspot”-lokationer i 
henholdsvis København og Vejle, har vi en organisati-
onsstruktur, der bygger på en stor grad af fleksibilitet, 
dialog og tillid. Geografisk er vi dér, hvor opgaven 
kræver, at vi skal være – om det er på et at vores 
”hotspots”, ude hos medlemmerne eller online. Vi kan 
nemt tilpasse os en given situation og handle hurtigt, 
når det er nødvendigt – både internt og for vores 
medlemmer.

Anna Kirkeby 
Projektkoordinator i Fokus 
Fødevarer & Netværks-
administrator

Jesper Aastrup 
Projektkonsulent

Lars Brun
Markedsdirektør

Lisa Larsen
Kommunikationskonsulent

Mogens Werge
CSR & Public Affairs Manager

Jonas Aastrup
Studentermedhjælper

Niels Jensen
Direktør
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Vi oplever ofte, at små som store virksomheder udtrykker, at de mangler 
overblik over, hvordan de bruger deres penge bedst i forhold til patentering, 
samt hvornår i processen omkostningerne reelt falder. Patentgruppen er 
specialiserede i at give din virksomhed overblik i jeres patenteringsproces. 

Kontakt os for en uformel snak, og hør om dine muligheder.

Har du styr på din IPR-investering?

www.patentgruppen.dk • Tel.: 8619 2000 • patent@patentgruppen.com

Vi repræsenterer stærke brands i markedet  
– store som små
Som medlem af MLDK spiller man en afgørende 
rolle i foreningens virke. Lige nu har vi mere end 110 
medlemmer indenfor dansk detailhandel og Away 
From Home. Vi er stolte af at repræsentere en stor og 
mangfoldig medlemsskare, store som små, og vi har 
altid plads til endnu et medlem i foreningen.

Hvad der kendetegner MLDK’s medlemmer er, at de 
skaber kvalitetsorienterede produkter indenfor både 
Food, NearFood og NonFood. Dette driver værdiska-

bende innovation, som skaber bedre forbrugerople-
velser og øget loyalitet overfor detailhandlen, hvor 
produkterne købes. 

Sammen med vores medlemmer sikrer vi, at mærke-
varens position står stærkt overfor forbrugeren, og 
fortsat vil gøre det i fremtiden.

Kunne du tænke dig at vide mere om medlemsfor-
delene i MLDK, kan du læse mere på side 15.
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Carletti står bag en lang
række brands, som er 
blandt danskernes favoritter 

Carletti står bag en lang 
række brands, som er  
blandt danskernes favoritter 

MLDK er medlemmernes stemme
Der er rig mulighed for at komme til orde i MLDK, og 
vi vægter alle vores medlemmers input højt. Vores 
governancestruktur giver plads til, at man kan enga-
gere sig og gøre sin stemme gældende - og dermed 
også sætte sit aftryk på foreningen og i sidste ende 
branchen. Det kan ske gennem deltagelse i bestyrel-

sen, i en af vores tre komitéer eller i et delivery team, 
hvor man er involveret i specifikke projekter. Besty-
relsen og komitéerne sammensættes, så de afspejler 
vores medlemmer, og samtidig sikrer vi også, at vi har 
de rette kompetencer til rådighed. 

MLDK Governance
Rolle & Ansvar

Overordnet ansvarlig for den stra-
tegiske retning, foreningens hand-
lingsplan og økonomi.

Ansvarlig for udarbejdelse af oplæg 
til foreningens strategi og i sam-
arbejde med Committee Board 
udarbejdelse af oplæg til action 
plan. Herudover også ansvarlig 
for foreningens drift, økonomi og 
sekretariat.

Sammen med sekretariatet ansvarlig 
overfor Central Board, både når det 
gælder udarbejdelse og eksekvering 
af foreningens handlingsplan, pro-
jekter samt services.

Ansvarlig for eksekvering af forenin-
gens samlede projekter og services.

Supply Chain
Committee

Commercial 
Committee

CSR 
Committee

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Delivery 
Team

Generalforsamling

Committee Board
(Formandsskabet for 

committees)

Mødestruktur

Central Board afholder 3 årlige 
møder.
3 bestyrelsesmøder med deltagelse 
af den samlede bestyrelse.

Executive Committee afholder 5 
årlige møder.
2 møder med deltagelse af 
Committee Board med fokus på 
eksekvering af handlingsplan og 
services.

Central Board
20-25 pers.

Executive Committee
6-8 pers.



7

Nogle af vore stærke mærker

Retail Partner er en moderne og effektiv nordisk distributør af stærke mærkevarer  
med hovedfokus på kategorierne personal care, household care og health care.

Vi dækker alle relevante kunder og kanaler i Norden og tilbyder:
· Effektivt logistik-setup tilpasset det nordiske marked
· Key Account Management og Category Management  

i tæt samarbejde med vore kunder og samarbejdspartnere
· Salgsstyrke og merchandising til alle relevante kæder 

· Forbrugermarketing inkl. SOME, instore-marketing og traditionel annoncering

Vi holder til i moderne omgivelser i Søborg og Lund i Sverige, og vi er altid åbne for en dialog 
om nye forretningsmuligheder. Som vi siger hos Retail Partner - Your Business. Our Passion.

Læs mere på: retail-partner.dk

Komitéerne taler mærkevarens sag
MLDK har nedsat tre komitéer, der består af medlem-
mer med særlige kompetencer indenfor de pågælden-
de områder. Komitéerne er med til at skabe synlige 
resultater i form af eksekvering af MLDK’s projekter. 
De identificerer og driver aktiviteter gennem arbejds-

grupper og i dialogfora med aktører i branchen samt 
agerer som aktive ambassadører overfor medlem-
skredsen, således at foreningens synspunkter formid-
les, og der sikres en opbakning til vores initiativer. 

De tre komitéer er:

Commercial 
Committee

Supply Chain 
Committee

CSR 
Committee
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En samarbejdspartner 
for kunderne
Stor logistik-faglighed og indsigt i dagligvarebranchen giver den 
kontinuitet og innovation, der har gjort Frode Laursen til en af de 
førende logistikvirksomheder i Danmark. Lige nu har virksomhe-
den især fokus på den grønne omstilling og løbende forbedringer, 
også kaldet CIP (continuous  improvements projects).

- Det er egentlig ganske simpelt. Vores 
fokus er der, hvor vores kunders fokus 
er. Sådan lyder det fra koncerndirektør 
i Frode Laursen, Thomas Corneliussen, 
når han skal forklare, hvordan Frode 
Laursen i en årrække har formået at 
være blandt mærkevareleverandørernes 
foretrukne logistikvirksomheder.  
- For os handler det om at være samar-
bejdspartner og ikke blot leverandør. Vi 
ser det som vores fornemmeste opgave 
at understøtte og udvikle vores kunders 
logistik. Her er vores medarbejderes fag-
lighed og branchekendskab af afgøren-
de betydning.
Frode Laursen har mere end 50 års 
erfaring som logistikpartner i dagligva-
rebranchen og har også nært kendskab 
til, hvad der rører sig i butikkerne, da 
virksomhedens datterselskab, IN-STORE, 
via bl.a. promotion og merchandising 
optimerer salget ude i butikkerne. 
 - Den sammenhæng og viden betyder, 
at vi ikke blot er en almindelig logi-
stikpartner, men kan gå ind og hjælpe 
vores kunder med at optimere og udvik-
le. Vi kan simpelthen supportere vores 
kunder fra fabrik til kundens kurv.

Grøn omstilling
I de seneste år har Frode Laursens fokus 
især været på optimering og den grøn-
ne omstilling. 
- Vi har i stigende grad oplevet en inte-
resse for den grønne omstilling fra vores 
kunder, og den reagerer vi selvfølgelig 
på, siger Thomas Corneliussen. 

Således har Frode Laursen i dag fokus 
på at nedbringe sit CO2-aftryk på både 
transport og logistikcentre ved bl.a. 
alternative brændstoffer, grøn kørestil, 
LED-belysning og grøn energi. Det fokus 
resulterede i efteråret i, at virksomhe-
den blev hædret med Danish Transport 
Award 2020 for sin grønne omstilling. 
- Vi synes, at det er naturligt, at vi læner 
os lidt frem og går proaktivt til tingene. 
Også fordi vores branche i sagens natur 
er i den tunge ende, når det kommer til 
CO2-aftryk.
Den tilgang har medført, at Frode Laur-
sen i de seneste par år har præsteret re-
duktioner af den generelle CO2-udled-

ning og samarbejdet med flere kunder 
om specifikke kundeprojekter. 
 - Vi har flere steder lavet kundespeci-
fikke løsninger med brug af bæredyg-
tigt brændstof. Derudover vil vi om 
kort tid lancere en løsning, hvor vi kan 
tilbyde kvoter i form af anvendelse af 
grønt brændstof på lastbilerne i vores 
multi-share distributionssystem. Der-
med opnår vi alle fordelene ved både 
optimal fyldning af trailerne og reduce-
ret CO2-udslip fra lastbilerne, fortæller 
Thomas Corneliussen. 
Den grønne indsats passer også ind i et 
andet af Frode Laursens fokusområder: 
Optimering og udvikling af arbejdspro-
cesser. 
- Vi har en værdi i Frode Laursen, der 
hedder: Vi erkender, vi altid kan forbed-
re os – og det tager vi meget seriøst, si-
ger Thomas Corneliussen og fortsætter: 
- Vi ser det som vores fornemmeste 
opgave hele tiden at videreudvikle på 
vores ydelser og se, hvordan vi kan gøre 
proceduren bedre for vores kunder. Det 
sikrer ikke alene lave omkostninger, 
men også et mindre ressourceforbrug, 
der er i god tråd med vores grønne 
tilgang til tingene.

- Det er egentlig ganske simpelt. 
Vores fokus er der, hvor vores kunders 
fokus er.  
Sådan lyder det fra koncerndirektør i 
Frode Laursen, Thomas Corneliussen, 
når han skal forklare, hvordan Frode 
Laursen i en årrække har formået at 
være blandt mærkevareleverandører-
nes foretrukne logistikvirksomheder.
- For os handler det om at være samar-
bejdspartner og ikke blot leverandør. 
Vi ser det som vores fornemmeste op-
gave at understøtte og udvikle vores 
kunders logistik. Her er vores medar-
bejderes faglighed og branchekend-
skab af afgørende betydning.
Frode Laursen har mere end 50 års 
erfaring som logistikpartner i dag-
ligvarebranchen og har også nært 
kendskab til, hvad der rører sig i bu-
tikkerne, da virksomhedens dattersel-
skab IN-STORE, via bl.a. promotion og 
merchandising, optimerer salget ude i 
butikkerne. 
- Den sammenhæng og viden betyder, 
at vi ikke blot er en almindelig logistik-
partner, men kan gå ind og hjælpe vo-
res kunder med at optimere og udvik-
le. Vi kan simpelthen supportere vores 
kunder fra fabrik til kundens kurv.

Grøn omstilling
I de seneste år har Frode Laursen fo-
kus især været på optimering og den 
grønne omstilling. 
- Vi har i stigende grad oplevet en inte-

resse for den grønne omstilling fra vo-
res kunder, og den reagerer vi selvføl-
gelig på, siger Thomas Corneliussen. 
Således har Frode Laursen i dag fokus 
på at nedbringe sit CO2-aftryk på både 
transport og logistikcentre ved bl.a. al-
ternative brændstoffer, grøn kørestil, 
LED-belysning og grøn energi. Det 
fokus resulterede i efteråret i, at virk-
somheden blev hædret med Danish 
Transport Award 2020 for sin grønne 
omstilling. 
- Vi synes, at det er naturligt, at vi læner 
os lidt frem, og går proaktivt til tinge-
ne. Også fordi vores branche i sagens 
natur er i den tunge ende, når det 
kommer til CO2 aftryk.
Den tilgang har medført, at Frode Lau-
rsen i de seneste par år har præsteret 

reduktioner af den generelle CO2-ud-
ledning og samarbejdet med flere 
kunder om specifikke kundeprojekter. 
- Vi har flere steder lavet kundespeci-
fikke løsninger med brug af bæredyg-
tigt brændstof. Derudover vil vi om 
kort tid lancere en løsning, hvor vi kan 
tilbyde kvoter i form af anvendelse af 
grønt brændstof på lastbilerne i vores 
multi-share distributionssystem. Der-
med opnår vi alle fordelene ved både 
optimal fyldning af trailerne og redu-
ceret CO2-udslip fra lastbilerne fortæl-
ler Thomas Corneliussen. 
Den grønne indsats passer også ind i 
et andet af Frode Laursens fokusom-
råder: Optimering og udvikling af ar-
bejdsprocesser.
- Vi har en værdi i Frode Laursen, der 
hedder: Vi erkender, vi altid kan for-
bedre os – og det tager vi meget se-
riøst, siger Thomas Corneliussen og 
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- Vi ser det som vores fornemmeste 
opgave hele tiden at videreudvikle 
på vores ydelser og se, hvordan vi kan 
gøre proceduren bedre for vores kun-
der. Det sikrer ikke alene lave omkost-
ninger, men også et mindre ressour-
ceforbrug, der er i god tråd med vores 
grønne tilgang til tingene.

En samarbejdspartner 
for kunder
Stor logistik-faglighed og indsigt i dagligvarebranchen giver den 
kontinuitet og innovation, der har gjort Frode Laursen til en af de 
førende logistikvirksomheder i Danmark. Lige nu har virksomhe-
den især fokus på den grønne omstilling og løbende forbedringer, 
også kaldet CIP (continuos improvements projects).

I 2020 fik Frode Laursen ITDs  hæderspris Danish Transport Award for sin grønne omstilling. Her modta-
ger koncerndirektør Thomas Corneliussen prisen af juryformand Connie Hedegaard og ITDs bestyrelses-
formand Christian Sørensen Madsen

- Det er egentlig ganske simpelt. 
Vores fokus er der, hvor vores kunders 
fokus er.  
Sådan lyder det fra koncerndirektør i 
Frode Laursen, Thomas Corneliussen, 
når han skal forklare, hvordan Frode 
Laursen i en årrække har formået at 
være blandt mærkevareleverandører-
nes foretrukne logistikvirksomheder.
- For os handler det om at være samar-
bejdspartner og ikke blot leverandør. 
Vi ser det som vores fornemmeste op-
gave at understøtte og udvikle vores 
kunders logistik. Her er vores medar-
bejderes faglighed og branchekend-
skab af afgørende betydning.
Frode Laursen har mere end 50 års 
erfaring som logistikpartner i dag-
ligvarebranchen og har også nært 
kendskab til, hvad der rører sig i bu-
tikkerne, da virksomhedens dattersel-
skab IN-STORE, via bl.a. promotion og 
merchandising, optimerer salget ude i 
butikkerne. 
- Den sammenhæng og viden betyder, 
at vi ikke blot er en almindelig logistik-
partner, men kan gå ind og hjælpe vo-
res kunder med at optimere og udvik-
le. Vi kan simpelthen supportere vores 
kunder fra fabrik til kundens kurv.

Grøn omstilling
I de seneste år har Frode Laursen fo-
kus især været på optimering og den 
grønne omstilling. 
- Vi har i stigende grad oplevet en inte-

resse for den grønne omstilling fra vo-
res kunder, og den reagerer vi selvføl-
gelig på, siger Thomas Corneliussen. 
Således har Frode Laursen i dag fokus 
på at nedbringe sit CO2-aftryk på både 
transport og logistikcentre ved bl.a. al-
ternative brændstoffer, grøn kørestil, 
LED-belysning og grøn energi. Det 
fokus resulterede i efteråret i, at virk-
somheden blev hædret med Danish 
Transport Award 2020 for sin grønne 
omstilling. 
- Vi synes, at det er naturligt, at vi læner 
os lidt frem, og går proaktivt til tinge-
ne. Også fordi vores branche i sagens 
natur er i den tunge ende, når det 
kommer til CO2 aftryk.
Den tilgang har medført, at Frode Lau-
rsen i de seneste par år har præsteret 

reduktioner af den generelle CO2-ud-
ledning og samarbejdet med flere 
kunder om specifikke kundeprojekter. 
- Vi har flere steder lavet kundespeci-
fikke løsninger med brug af bæredyg-
tigt brændstof. Derudover vil vi om 
kort tid lancere en løsning, hvor vi kan 
tilbyde kvoter i form af anvendelse af 
grønt brændstof på lastbilerne i vores 
multi-share distributionssystem. Der-
med opnår vi alle fordelene ved både 
optimal fyldning af trailerne og redu-
ceret CO2-udslip fra lastbilerne fortæl-
ler Thomas Corneliussen. 
Den grønne indsats passer også ind i 
et andet af Frode Laursens fokusom-
råder: Optimering og udvikling af ar-
bejdsprocesser.
- Vi har en værdi i Frode Laursen, der 
hedder: Vi erkender, vi altid kan for-
bedre os – og det tager vi meget se-
riøst, siger Thomas Corneliussen og 
fortsætter: 
- Vi ser det som vores fornemmeste 
opgave hele tiden at videreudvikle 
på vores ydelser og se, hvordan vi kan 
gøre proceduren bedre for vores kun-
der. Det sikrer ikke alene lave omkost-
ninger, men også et mindre ressour-
ceforbrug, der er i god tråd med vores 
grønne tilgang til tingene.

En samarbejdspartner 
for kunder
Stor logistik-faglighed og indsigt i dagligvarebranchen giver den 
kontinuitet og innovation, der har gjort Frode Laursen til en af de 
førende logistikvirksomheder i Danmark. Lige nu har virksomhe-
den især fokus på den grønne omstilling og løbende forbedringer, 
også kaldet CIP (continuos improvements projects).

I 2020 fik Frode Laursen ITDs  hæderspris Danish Transport Award for sin grønne omstilling. Her modta-
ger koncerndirektør Thomas Corneliussen prisen af juryformand Connie Hedegaard og ITDs bestyrelses-
formand Christian Sørensen Madsen

I 2020 fik Frode Laursen ITDs hæderspris, Danish Transport Award, for sin grønne omstilling. Her modtager 
koncerndirektør Thomas Corneliussen prisen af juryformand Connie Hedegaard og ITDs bestyrelsesformand 

Christian Sørensen Madsen
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Vi skaber værdi gennem vores  
netværksgrupper
Netværk er en hjørnesten i MLDK - og sparring samt 
erfaringsudveksling anser vi som en vigtig force, sær-
ligt når man som virksomhed skal udvikle sig og gøre 
sig gældende i et marked i konstant udvikling. 

Hos MLDK har vi mange forskellige netværksmulighe-
der. Vi tilbyder mere end 20 netværksgrupper inden-
for både salg, marketing, CSR og logistik. På nuværen-
de tidspunkt har vi mere end 300 aktive medlemmer i 
forskellige netværk, og vi har altid plads til flere.

Via vores netværksgrupper kan vores medlemmer 
blandt andet styrke sine kompetencer og udveksle 
oplevelser med ligesindede. MLDK sørger for at finde 
lige nøjagtigt dét netværk, der vil gavne vores med-
lemmers virksomheder, ligesom vi også hjælper med 
at facilitere møderne, så man er garanteret at komme 
derfra med brugbare input, inspiration og værdi. 

Konkurrenceretslig compliance har høj prioritet i 
MLDK. Så udover at alle medlemsvirksomheder ved 
indmeldelse tiltræder vores konkurrenceretslige 
compliance-regler, så gennemgår alle, der har en 
aktiv rolle i foreningens governancestruktur eller er 
medlem af et af vores netværk, en årlig online 
compliance-træning. 

MLDK’s markedsdirektør, Lars Brun, er ansvarlig 
for de forskellige netværk. Så tøv ikke med at 
kontakte ham, hvis du gerne vil høre mere om 
netværksgrupperne – eller sidder inde med en god 
idé til en ny gruppe.

Lars Brun 
 26 75 07 41
 lbn@mldk.org

mærkevareleverendør annonce 5 x logo.indd   1mærkevareleverendør annonce 5 x logo.indd   1 03-12-2020   13:23:0003-12-2020   13:23:00
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•  Ekspert i transport- og logistikløsninger 
af temperaturfølsomme varer

• Hurtig opfølgning – 24/7/365

• Høj leveringssikkerhed
• Faste kontaktpersoner
• Høj materiel standard

Transport   •   Lager   •   Logistik   •   -25˚C/+25˚C

H. P. Therkelsen A/S   •   DK-6330 Padborg   •   www.hpt.dk

MLDK engagerer sig i en række værdiskabende 
initiativer, samarbejder og projekter
Vi arbejder sammen med mange forskellige stakehol-
ders på tværs af branchen, hvor vi indgår i og driver 
relevante projekter og initiativer med henblik på at 
fremme vores strategiske prioriteter. På disse sider 
kan du læse om nogle af dem.

GS1 
MLDK er en aktiv medejer af GS1, hvor vi, gennem 
vores engagement i bestyrelsen og arbejdsgrupper, 
blandt andet har arbejdet aktivt for etablering af en 
stærk dansk produktdatabase, GS1 Trade Sync. GS1 
hjælper virksomheder med at effektivisere deres 
forsyningskæde både nationalt og internationalt via 
unikke GS1-identifikationsnumre i stregkoder, der kan 
bruges til at identificere, lokalisere og transportere 
produkter på et globalt plan. 

DagSam 
DagSam - Dagligvarebranchens Samarbejdsudvalg er 
drevet af MLDK og er et forum med fokus på effektivt 
samarbejde. I DagSam mødes ledelsen fra Aldi, Coop, 
Dagrofa, DSK, Lidl, Rema1000 og Salling Group for at 
drøfte tværgående emner af fælles interesse. 

DagSam har blandt andet arbejdet for: 
•  Etablering af det miljøvenlige HolyGrail-projekt, der 

med sine digitale vandmærker i emballager gør 
sortering og genanvendelse nemmere og bedre.

•  Udarbejdelse af DagSam Emballageguide, der 
skal  hjælpe leverandørerne med håndtering og 
sortering af emballager.

•  Oprettelse af en kollektivordning for emballage- 
affald, der skal hjælpe leverandørerne som følge af 
loven om udvidet producentansvar pr. januar 2025.  

Læs mere om CSR-initiativerne på side 12.
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FoodSam 
På samme vis  som med DagSam, har FoodSam også 
til formål at danne rammerne om et effektivt samar-
bejde, der kan drive fælles projekter og interesser på 
tværs af værdikæden – her i Foodservicebranchen. 
Her mødes branchens aktører; Dagrofa Foodservice, 
Dansk Cater og Hørkram med MLDK’s medlemsre-
præsentanter samt repræsentanter for de offentlige 
indkøbere. Samarbejdet står bag en lang række tvær-
gående projekter, såsom Fokus Fødevarer, madspilds-
forebyggende initiativer, produktdatabaser og meget 
mere. 

Commercial and Retail Management- 
uddannelse på BSS
MLDK er en stolt Founding Partner på en ny Cand.
Merc-linje i Commercial and Retail Management på 
BSS – Aarhus School of Business Social and Sciences, 
tidligere Handelshøjskolen. Vi er glade for at have væ-
ret en del af etableringen af en ny uddannelse, hvor vi 

har været med til at sikre det økonomiske grundlag og 
bidraget til det branchefaglige fundament. Det første 
hold startede i 2020 med mere end 100 studerende, 
hvilket er et rekordhøjt deltagerantal.

AIM
MLDK og den europæiske brancheforening for mær-
kevarer, AIM, har en del strategiske prioriteter til 
fælles blandt andet indenfor CSR, fair samhandelsvil-
kår og beskyttelse af mærkevaren mod kopier. Vi har 
et stærkt samarbejde med AIM, hvor vi løbende følger 
med i relevante emner, og hvordan de forholder sig 
på et europæisk niveau. Derudover kommer vi også 
med input, som er forankret i vores danske medlem-
mers erfaringer og ønsker. På den måde er vi sikre på, 
at vores medlemmer bliver hørt – også på europæisk 
plan.

Lægårdvej 91 · 7500 Holstebro · Tlf.: 96 11 80 20

Vion Food er en international kødproducent
med fabrikker i Holland og Tyskland
og salgskontorer i mere end 10 lande.
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CSR på dagsordenen
CSR er et emne, der er kommet på samfundets, for-
brugernes og ikke mindst kundernes dagsorden. Det 
forventes, at vi tager et samfundsansvar – ikke bare 
som individuelle brands, men også som branche.

En stor del af vores arbejde med CSR består i at være 
opdateret og involveret i de politiske beslutningspro-
cesser og tiltag på vegne af vores medlemmer. Dette 
betyder blandt andet, at vi involverer os i diskussio-
nerne omkring klima og emballager. Vi er i løbende 
dialog med offentlige myndigheder, detailhandlen 
og andre brancheorganisationer såsom Landbrug & 
Fødevarer, Dansk Industri og Dansk Erhverv. 

For at understøtte vores medlemmer bedst muligt i 
den samfundsmæssige udvikling har MLDK udviklet 
og været med i en række initiativer, der kan hjælpe 
vores medlemmer med at leve op til vores fælles sam-
fundsansvar. Dem kan du læse mere om herunder.

Kollektiv affaldsordning skal hjælpe pro-
ducenterne 
Den 1. januar 2025 indføres et udvidet producentan-
svar for emballager i Danmark. Det betyder, at pro-
ducenter får ansvaret for at sikre, at emballager tages 
tilbage og genanvendes. Den nye lov vil stille store 
logistiske krav til producenterne og ikke mindst skabe 
ekstra omkostninger, som estimeres til at være på 
omkring 2 mia. DKK.

Derfor er vi i MLDK i fuld gang med at arbejde på en 
fælles kollektiv affaldsordning i samarbejde med flere 
forskellige interessenter med henblik på at sikre, at 
producentansvaret implementeres på den mest miljø-
mæssigt og økonomisk optimale måde. 

Emballage-guide og digitale vandmærker 
Vi gør meget ud af at informere og vejlede vores med-
lemmer om, hvordan de kan imødekomme de krav, 
der stilles til dem som producenter. Vi har blandt 
andet været med til at udarbejde en emballageguide 
i DagSam-regi, der skal hjælpe producenter med at 
designe emballager til fremtidens miljøkrav. 

Derudover er vi også stærkt involveret i det banebry-
dende HolyGrail 2.0-projekt, der er etableret af den 
europæiske brancheforening for mærkevarer, AIM. I 
projektet, hvor der deltager mere end 100 europæi-
ske brands, retailere og organisationer, vil man ved 
hjælp af digitale vandmærker i emballager gøre det 
muligt at sortere og genanvende emballager i en langt 
højere kvalitet end hidtil. HolyGrail-teknologien rum-
mer potentialer til at gøre producentansvaret både  
mere økonomisk og miljømæssigt attraktivt. Danmark 
vil få en central rolle i projektet, da testen i efteråret 
2021 vil foregå i København. Det kan du læse mere 
om på mldk.org. 

Klima
Arbejdet med klima vil spille en vital rolle de kom-
mende år. Ikke mindst på fødevareområdet vil vi se 
markante omvæltninger ud fra ønsket om at minime-
re klimabelastningen fra fødevareproduktionen og 
forbruget.

Her kommer klimakommunikation og klimabereg-
ninger til at være væsentlige indsatsområder, og som 
producenter skal vi arbejde på ensartede regler fra 
kunder og myndigheder, så ikke klimaområdet udvik-
ler sig til en kampplads for udsagn og dokumentati-
onsmetoder.

Vi har udarbejdet en em-
ballageguide, der hjælper 
dig med sortering og ud-
vikling af emballager. Du 
kan kvit og frit downlade 
den på vores hjemmeside.
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Mogens Werge
 71 90 60 15
 mw@mldk.org

I Sales Support Denmark stiller vi krav til vores leverandører om parathed, ellers kan vi ikke levere 
optimalt og effektivt. Vi er parate og bruger data til at optimere på alle salgsprocesser, på den måde 
arbejder vi smartere sammen. 

Det handler om at skabe udvikling og mersalg for dig som 
leverandør, for butikkerne og for os. #sammengørvienforskel 
Interesseret i at sælge mere? 

Kontakt os i dag!

Sales Support Denmark  |  Telefon +45 98 8256 60  |  Mail info@salessupportdenmark.dk 

Ingen kan alt, alle kan
noget, og sammen kan vi mest!

Få hjælp til CSR med MLDK’s  
konsulentservice 
I MLDK tilbyder vi hjælp til medlemmer, der sid-
der inde med CSR-spørgsmål. Hvis der ønskes en 
mere dybdegående rådgivning, udbyder vi også en 
konsulentservice med Mogens Werge, der har mere 
end 20 års erfaring i CSR-arbejde for Coop, Dagrofa 
og Bestseller samt Miljøstyrelsen og andre offentli-
ge myndigheder. 

Vil du vide mere om, hvordan MLDK kan hjæl-
pe dig og din virksomhed med at styrke jeres 
CSR-profil, er du velkommen til at kontakte 
Mogens Werge. 
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Arrangementer 
Vi afholder løbende arrangementer for vores med-
lemmer i MLDK. Emnerne spænder vidt fra juridisk 
vejledning fra vores tilknyttede advokatpartnerselska-
ber til CXO-briefings med branchens topledelse samt 
fagfolk der giver indblik i de nyeste forbrugertenden-
ser, gode råd og værdifulde indsigter. Du behøver ikke 
at gå glip af vores online arrangementer, da vi som 
noget nyt uploader videoerne fra vores webinarer på 
vores medlemsportal. På mldk.org/arrangementer 
kan du se en oversigt over kommende arrangementer.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har en god 
idé til et arrangement eller kender en god oplægs-
holder. Kontakt gerne Lisa Larsen.

Lisa Larsen
 28 70 01 96
 lisa@mldk.org

OPLEV ÆGTE 
I TA L I E N S K  K A F F E  

I  ALLE DENS 
FORMER

l avaz za .dk

164607 Lavazza - Annonce halvsidet 185x140mm.indd   1164607 Lavazza - Annonce halvsidet 185x140mm.indd   1 12/01/2021   16.2612/01/2021   16.26
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Bliv medlem af MLDK
Vi tilbyder en lang række attraktive fordele til med-
lemmer af MLDK. Man kan blandt andet få adgang til 
vigtige brancheindsigter, blive en del af vores net-
værksgrupper, deltage i arrangementer, workshops 
og konferencer, hvor vidensdeling, inspiration og styr-
kelse af faglige kompetencer er i højsædet og komme 
med til vores Årstræf, hvor branchen mødes og fejrer 
mærkevaren. Man kan også gratis indrykke jobannon-
cer i MLDK JobPosting og låne vores kontor i Vejle. 

Vi varetager vores medlemmers interesser og taler 
mærkevarens sag i pressen og overfor myndighe-
derne. Vi arbejder også for at fremme ramme- og 
samhandelsvilkår for mærkevareleverandørerne. 
Som MLDK-medlem har man ligeledes rig mulighed 
for at give sin virksomheds og sin branches stemme 
til kende, og samtidig få sine fokusområder på dags-
ordenen. Vi har en finger på pulsen i forhold til, hvad 
der rører sig i branchen og sørger for, at vores med-
lemmer altid er up-to-date.

Kunne du tænke dig at høre mere om MLDK, eller 
sidder du inde med spørgsmål, er du velkommen 
til at tage fat på Niels Jensen, MLDK’s direktør. 

Niels Jensen
 20 10 79 11
 nj@mldk.org

En Moccamaster er skabt til at fryde sanserne med sit enkle design og en altid ideel  
bryggetemperatur på 92-96 grader,  der giver den mest aromatiske oplevelse i  

kaffekoppen. Det er intensiv kaffenydelse til nuet med et bæredygtigt mindset bagved.

moccamaster.com/dk •  • 

Siden den i dag ikoniske Moccamaster filterkaffemaskine  
kom til verden for mere end 50 år siden, er designet blevet  

en klassiker - akkurat som sort kaffe er det verden over

Vidste du, at du som 
MLDK-medlem kan låne vores 
mødelokale i Food Innovation 

House i Vejle kvit og frit?

Mødelokalet er fuldt 
udstyret med plads til 15 
personer og mulighed for 
bestilling af forplejning. 

Derudover kan man i tilkøb 
også låne yderligere facili-
teter hos FIH, herunder et 

udviklingskøkken- og bageri, 
demo-supermarked og foto- 
studie. Bookes via mldk.org.



Havnegade 39
1058 København K

Tlf.: 33 13 92 92
info@mldk.org
www.mldk.org
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