
1

Boxing Clever!
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Peterson Packaging 

Med syv fabrikker i Norge, Sverige og Danmark har den blå elefant 
efterladt sine fodaftryk på det skandinaviske landkort. Vi fortsætter 
med at levere løsninger i form af bølgepap, som bruges til at 
beskytte, fragte og sælge vores kunders produkter.

Innovativt pap som kommer udenpå det meste!

En ægte elefant har bredde, og hos Peterson er dette vores styrke.
De fire ben, vi står på, inkluderer forretningsområderne bølgepap, 
massivpap, displayløsninger og pakkesystemer. Men selve 
elfenbenet er det, som sker i samspillet mellem din virksomhed og 
os, hvor selve grundlaget for succes bliver lagt. Lad os se på ”The 
Customer Success Plan”...

– Boxing Clever! 

Peterson Packaging udvikler  kreative og sælgende 
emballageløsninger til kunder i hele Skandinavien.Vi 
er en del af den skandinaviske papir- og emballage-
koncern Peterson, hvis historie går helt tilbage til 
1801. I stedet for at fokusere på historien er vi mere 
optaget af at skabe historie for vores kunder. 

På baggrund af vores erfaring 
med flere tusinde kunder inden 
for de fleste brancher har vi skabt 
opskriften på succes i forbindelse 
med projekter, hvor vi udvikler 
emballage og displayprodukter.
Vi kalder den “The Customer 
Success Plan”:
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2. Optimal løsning
Når vi sammensætter en løsning, 
lægge vi vægt på tre egenskaber: 
Design og papirvalg skal afspejle 
mærket og bidrage til en salgseffekt. 
Produktet skal være nemt og 
praktisk at transportere, opbevare, 
stable og placere i butikken. 
Papirkvaliteten skal opfylde 
kravene til fugtighedsmodstand, 
transport, opbevaring og 
temperatursvingninger.

3. Miljøvenlig produktion
Vores fabrikker opfylder miljøkravene 
i ISO 9001 og ISO 14001, og udslip 
og affald er minimalt. Resultatet 
er et flot kvalitetsprodukt, som 
beskytter, transporterer og sælger 
dine produkter med god samvittighed 
over for miljøet. Ønsker du selv at 
emballere, tilbyder vi rådgivning 
og teknologi gennem Peterson 
Packagings afdeling, PackTech.

4. Strømlinet logistik
Vi ønsker at være din mest pålidelige 
leverandør, og vi arbejder hele tiden 

på at finde de bedste løsninger. Shelf 
Ready Packaging er et eksempel på 
dette, et koncept som sikrer effektiv 
påfyldning og pakning i butikken. 
Vi har også udviklet en ordning for 
returnering og genanvendelse af 
bølgepap.

5. Succesevaluering
Din succes er vores mål, og som 
kunde hos Peterson kan du være 
sikker på, at du både får en leverandør 
og en sparringspartner, som brænder 
efter at give dine produkter den 
bedste beskyttelse og den bedst 
mulige eksponering. Sammen med 
en kundeservice, der giver tæt 
opfølgning og hurtigt besvarer dine 
henvendelser, vil vi nå de mål, vi har 
sat i fællesskab.

Kontakt os, hvis du vil vide 
mere!

The Customer Success Plan
- opskriften på vellykket emballage

1. Den store idé 
Det første skridt er at få indgående kendskab 
til din virksomhed, så vi forstår dine og 
slutbrugernes behov. Sammen finder vi frem 
til den store idé, som vi alle tror på. Derefter 
sætter vi et mål for, hvad vi anser som en 
succes, efter at planen er ført ud i livet.
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Bølgepappet er papfamiliens globetrotter og er, siden det blev 
opfundet i 1856 blevet verdens mest brugte emballeringsmateriale.

Bølgepap
- Verdens mest populære emballagemateriale
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Bølgepap består af tre lag papir. Navnet 
stammer fra det midterste papirlag, som 
er bølget. Dette skaber luftrum mellem 
papirlagene, noget som giver bølgepappet 
dets unikke, isolerende og støddæmpende 
egenskaber. Muligheden for at trykke på 
materialet gør også bølgepappet til et 
salgsfremmende medie.

Bølgepap bruges hovedsageligt som 
transport- og salgsemballage, men det 
har også andre populære brugsområder, 
som displayløsninger, informationsskilte, 
helfigurer og impulssælgere i butikken.
Vi kan levere alt lige fra små æsker til 
store 1000 liters semibulk-containere og 
emballage til brug i møbelindustrien. Det 
er stort set kun kreativiteten, som sætter 
grænser for form og design.

P.S. Bølgepap er en vedvarende ressource 
og fremstilles af træfibre fra gran, fyrretræ 
og birk. Limen, som holder papirlagene 
sammen, består af majsstivelse, som er 
organisk nedbrydeligt. Alt pap, som går til 
spilde under produktionen under stansning 
og formning, bliver opsamlet og genbrugt 
til at fremstille ny bølgepap. Herudover 
samles det meste bølgepapemballagen 
ind efter brug og genanvendes. Mens en 
plastikflaske ofte ender med at blive til en 
pen, som smides ud efter brug, opererer vi 
efter Cradle to Cradle-princippet: Pap bliver 
igen til pap!

Produktionssteder: 
Norge:Sarpsborg og Sykkylven
Sverige:Bäckefors og Norrköping
Danmark:Randers og Næstved

Historiske milepæle

1801: Momme Peterson åbner en 
isenkræmmerforretning i Moss, et 
foretagende som snart får navnet M. Peterson 
& Søn.

1848: M. Peterson & Søn opkøber inden 
for skibsfart og bliver en af Moss’ mest 
fremgangsrige skibsejere.  

1883: Momme Petersons barnebarn, 
Theodor Peterson, sælger skibsflåden og 
grundlægger Moss Cellulosefabrikk.

1901: Hans Blom Peterson overtager 
ledelsen.Frem til 1954 investerer han i nyt 
genindvindingsudstyr og massekogekar og 
starter produktion af papirsække. Han bygger 
også den nye papirmaskine PM4 og en ny 
sækkefabrik.

- Verdens mest populære emballagemateriale
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Når vi ved, hvor hård behandling 
emballagen skal kunne tåle i hele 
værdikæden, kan vi specialfremstille et 
produkt, som tåler det meste i form af 
kulde, frost, is, fugtighed og varme. Det 
gør vi ved nøje at udvælge papirkvalitet 
og lim samt et tilpasset antal lag papir. 
Hvis emballagen skal udsættes for 
ekstrem fugtighed, benyttes specielt 
vandresistente papirkvaliteter.

Massivpap er faktisk så robust, at det 
bruges som undertag i byggeindustrien 
og som transportbeskyttelse og 
stabiliserende materiale i møbler. 
Med emballage i massivpap får du en 
holdbar løsning, der passer godt på dine 
produkter.

Produktionssted: Ranheim, Norge

Massivpap
- Robust emballage til ekstreme miljøer

Massivpap er det mest robuste medlem af papfamilien og bruges 
ofte til fisk, skaldyr og landbrugsprodukter. Det kompakte 
materiale er lamineret af flere lag papir, noget som giver stor 
styrke og overlegen holdbarhed i miljøer med store svingninger 
i fugtighed og temperatur. Med en overflade som tåler tryk, har 
man også god plads til mærkenavne og logoer.
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Historiske milepæle 

1930: Efter en logokonkurrence bliver elefanten 
medtaget i Petersons grafiske profil. Elefanten, 
som holder en papirrulle i snabelen, er formet af 
bogstaverne MOSS, hvor hovedkontoret lå.

1946: M. Peterson & Søn bliver det første selskab i 
Norge, som udpeger et produktionsudvalg, bestående 
af ledere og arbejdere. Samme år bliver selskabet for 
sundhedstjenester etableret.

1950: Brødrene Ralph og Erik Mollatt, 6. 
generations efterkommere af Momme Peterson, 
bliver hovedudviklerne i arbejdet med at opbygge en 
moderne, fuldt integreret emballagekoncern gennem 
flere store opkøb og stiftelser.

1989: Peterson, som nu består af ti individuelle 
selskaber, bliver introduceret som Peterson Group, 
med det familieejede selskab M. Peterson & Søn AS 
som moderselskab. 
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PackTech
Både hjemmefødninger og globe-
trottere har brug for hjælp til at 
komme ud i verden. Et effektivt 
og driftsikkert pakkesystem løser 
værdikæden på en optimal måde.
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Peterson Packagings, afdeling PackTech, 
har leveret over 600 pakkesystemer til 
producenter af kendte varemærker. Et 
pakkesystem består af en eller flere af 
følgende komponenter:

•  Pakkemaskiner (med komplette 
emballagetekniske løsninger) 

• Palleteringsanlæg  
•  Banesystem (som knytter produktion 

og emballering sammen)
• Kasserejsere 
• Krympeanlæg

Vores erfarne team af ingeniører, 
teknikere og konstruktører hjælper din 

virksomhed med at få et strømlinet 
pakkesystem på plads ved hjælp 
af optimalt maskinel i forhold til 
det præcise behov. Vores eget 
serviceapparat varetager anlæggenes 
driftsikkerhed.

PackTech har kontorer ved Peterson 
Packagings hovedkontor i Sarpsborg 
– men vores kunder findes i hele 
Skandinavien.

Produktionssted: Sarpsborg, Norge

Historiske milepæle 
1992: Elefant-logoet og navnet Peterson bliver 
implementeret i alle selskaberne. Gruppe bliver 
i starten af 90'erne mere markedsorienteret og 
indfører blandt andet  kundetilfredshedsanalyser 
og en privatskole kaldet ”Peterson 
Markedsakademiet” for de ansatte i salgs- og 
markedsafdelingen.

1995: Peterson er med til at starte Alliabox, et 
europæisk netværk repræsenteret i hele Europa, 
hvor producenter af bølgepapemballage deler 
viden og tilbyder fælles emballageløsninger til 
flere internationale varemærker.

1997: For at skabe en mere markedsorienteret 
organisation og udnytte fordelen af selskabets 
samlede ressourcer lancerer Peterson en ny 
organisationsmodel med fire forretningsområder.

1998: Peterson opkøber en fabrik i Finland fra 
UPM Kymmene og stifter Peterson Packaging OY, 
noget som styrker selskabets nordiske position.
  

- Smarte pakkesystemer
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Papfamiliens Don Juan har det samme bølgepap på indersiden men et 
charmerende ydre, som er ideel til at fange kundernes opmærksomhed 
i butikken. Peterson Packaging, afdeling Display, har fabrikslokaler 
i Sarpsborg og er en af Skandinaviens største leverandører af 
salgsfremmende displayløsninger i bølgepap.

Display - Øg salget med slagkraftige 
displayløsninger
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Vi samarbejder med kunder i hele Skandinavien 
med innovative og spændende løsninger, 
som bidrager til at styrke kundens varemærke 
på lang sigt. Displayet understreger visuel 
identitet og er en integreret del af produktets 
kommunikationsstrategi. Dette giver samtidig 
umiddelbare resultater i form af salg.
Her har vi flere løsninger:

Historiske milepæle
1999: Peterson sælger kartonfabrikken og 
investerer yderligere i fabrikken i Moss, noget som 
øger produktionen af kraftliner med 50 000 ton.

2006: Nye ejere køber samtlige aktier og ændrer 
selskabets navn til Peterson AS. I august samme 
år opkøber de fire bølgepapfabrikker i Sverige og 
Danmark fra Smurfit Kappa Group og gør Peterson til 
en skandinavisk koncern.

2011: Peterson vinder to priser for innovativ 
emballage i Scanstar, som er emballagebranchens 
svar på Melodi Grand Prix. Konkurrencen har siden 
1969 været arrangeret af Scandinavian Packaging 
Association.

2011: Peterson Packaging OY bliver solgt, og der 
sættes fokus på et stærkt samarbejde i Norge, Sverige 
og Danmark.

2012: Peterson får en fælles skandinavisk 
visuel identitet og et logo, som afspejler selskabets 
position som leverandør af kreative og miljøvenlige 
emballageløsninger. Den karakteristiske blå elefant 
bliver bevaret, fordi den er genkendelig og siger noget 
om selskabets tyngde og erfaring gennem 200 år.

• Gulvdisplay
• Informationsdisplay
• Fancy Flute (ensidet bølgepap på rulle)
• Pre-pack løsninger
• Borddisplay
• Plakater

At tænke nyt, innovativt og inspirerende 
er blevet vores signatur. Blandt de mange 
displayløsninger, som vi lancerer, findes 
gode eksempler på specialløsninger, hvor 
kreativiteten fik frit spillerum, og produktet 
har fået et helt specielt udtryk.

Vi tænker også ud af den traditionelle boks, 
hvor behovene til producent og butik bliver 
dækket, til hvordan vi ønsker, at køberen skal 
interagere med løsningen.

Produktionssted: Sarpsborg, Norge
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Norge: 
Peterson Packaging AS
Telefon: +47 815 30 444 
E-mail: kundeservice@peterson.no
www.petersonpackaging.no

Sverige:
Peterson Packaging AB
Telefon: +46 011 28 23 00
E-mail: hk.forpackningar@petersonpackaging.se
www.petersonpackaging.se

Danmark:
Peterson Packaging A/S
Telefon: +45 87 10 47 00
E-mail: info@petersonpackaging.dk
www.petersonpackaging.dk

Kontakt os:

Boxing Clever!
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