
 

Til dig, der sælger varer til foodservice 

Vi har i MLDK noteret, at foodservicegrossister i stigende omfang forventer, at produktdata i GS1Trade Sync er 

kvalitetssikret via GS1Trade Exact. Det er helt på samme måde, som det allerede er velkendt for produkter til 

dagligvarehandel – og af de samme årsager. Det vil sige behov for sikkerhed i forhold til lovgivning og 

slutbrugere, samt behov for at produktdata fra GS1 kan integreres systemisk. 

I MLDK anbefaler vi, at du tilmelder dine produkter til datavalidering hos GS1 inden årets udgang. På denne 

måde kan du som leverandør opnå en stor rabat hos GS1Trade Exact og GS1Trade Image, som GS1 tilbyder frem 

til 31.12.2019.  

NB! Dine produkter skal blot være tilmeldt til validering hos GS1Trade Exact inden årets udgang. Produkter skal altså ikke være valideret inden 

denne dato. Det er ligeledes en forudsætning for at opnå rabatten, at GS1 kan afgøre det tidspunkt din virksomhed skal indlevere produkter til 

GS1Trade Exact. 

Pris ved tilmelding hos GS1Trade Exact og GS1Trade Image i perioden frem til 31.12.2019: 

 Trade Exact Trade Image 
 Kvalitetstjek Opfølgning på fejl Total pris (max) Billedpakke 

Normal pris 300 kr 150 kr 450 kr 370 kr* 

Rabat pris 100 kr 100 kr 200 kr 100 kr 
*Gælder den standard billedpakke (packshots), der anvendes i dagligvarehandel. Kontakt GS1 for at høre om muligheder og priser for miljøbilleder. 

I bestræbelsen på at reducere omkostninger til produktvalidering i GS1Trade Exact, så har MLDK haft dialog med 

grossister og GS1 Danmark omkring undtagelser og håndtering af særlige produktgrupper. I praksis betyder det 

følgende: 

Foodserviceprodukter… Løsning i forhold til validering 
…der er vægtvariable Valideres på baggrund af produktlabel 

…der udvikles til en lejlighed eller på anden vis ikke 
forventes at indgå fast i en produktportefølje¹ 

Der er ikke noget valideringskrav  

…hvor basisenheder eller forpakninger, er særskilt 
dyre og ikke blot kan returneres¹ 

GS1 tilbyder en mobil løsning, hvor GS1 kommer til 
leverandøren² 

1. Hvad der skal valideres, og hvad der kan undtages fra validering, er i første omgang en beslutning, der træffes af den enkelte leverandør.   

I sidste ende er det en sag mellem leverandør og datamodtager. 

2. GS1’s mobile løsninger er forbundet med en meromkostning. Kontakt GS1 for at høre nærmere om det kan give mening for jer. 

Vedrørende billeder 

Er du interesseret i miljøbilleder til dine kunders webshops, så har GS1 udviklet en service til dette formål. 

Kontakt GS1 for at høre nærmere om muligheder og priser på gs1tradeimage@gs1.dk  

Modsat dagligvarehandel, så er der ingen billedvalidering af packshots i foodservice, fordi miljøbilleder er i fokus. 

Det er dog muligt at tilkøbe den standard billedpakke på packshots, der anvendes i dagligvarehandel samt opnå 

rabat på denne pakke ved tilmelding før 31.12.2019.  

Har du spørgsmål til tilmelding, GS1Trade Sync, GS1Trade Exact eller GS1Trade Image, så kontakt en 

servicemedarbejder i GS1. De sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe dig på gs1tradeexact@gs1.dk  

I første omgang handler det blot om at få tilmeldt dine produkter til datavalidering, hvis du 

vil være sikker på at opnå rabat på validering i GS1Trade Exact. 

Tilmelding kan ske umiddelbart på nedenstående link: 

https://www.gs1.dk/hurtigt-i-gang/bliv-medlem-tilmeld-en-service/bestil-tid-til-gs1trade-exact-og-

gs1trade-image/ 

Venligst MLDK 
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