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når man er forholdsvis ny i en virksomhed med ansvar for bl.a. 
at lave aftaler med emballage-leverandører, skal man helst 
ramme rigtigt første gang. Ellers bliver vejen til succes mere 
besværlig, end godt er!

det var arne bech Hald helt bevidst om, da han som Supply 
Chain manager hos virksomheden Skamol a/S på mors skulle 
vælge den bedste emballageløsning for virksomhedens tre 
afdelinger i danmark. det lykkedes til fulde, da han efter en 
længerevarende markedsundersøgelse og drøftelser med en 
række leverandører valgte CC&CO som totalleverandør af al 
emballage (både plast, paller, pap m.m.).

- Udgangspunktet var, at virksomheden med en turn-around  
skulle skabe et endnu større økonomisk overskud. Tallene 
fra markedsundersøgelsen viste klart og tydeligt, at hvis vi 
samlede vores indkøb hos CC&CO, ville vi opnå en konkurren-
cedygtig pris, fortæller arne bech Hald.

”CC&CO har både kapaciteten og prisniveauet  
til et langvarigt samarbejde”

- Vi bruger f.eks. meget plastfolie til emballering, og teknisk 
er det et specialprodukt. Her kan jeg trække på CC&CO’s 
specialister, for de kender de vigtigste leverandører. Det 
er vigtigt for os, og det sparer mig for tid. CC&CO har den 
volume, der skal til, og det gør, at jeg har en lettere hverdag, 
siger arne bech Hald, og han er generelt meget tilfreds med 
den sparring og rådgivning, han får.

Skamol A/S bruger CC&CO’s Totaløkonomi-koncept fuldt ud:

Vores hverdag er blevet meget lettere!

”Vi trækker på CC&CO’s 
specialister, for de 
kender de vigtigste 
leverandører”

CC&CO’s design Shop har også 
deltaget i samarbejdet med Skamol 
og har bl.a. lavet en specialdesignet emballageløsning. 
baggrunden er et muligt udvidet samarbejde med én af 
Skamols store kunder, som er i gang med at undersøge 
mulighederne for at outsource pakkefunktionen.

Emballagedesigner irene Søgaard fra CC&CO’s design Shop 
har skabt den optimerede emballageløsning. Hendes idé var 
at udskifte foam- og flamingoindlæg med to simple beskyt-
telsesindlæg af pap. de er gode til at beskytte emner under 
transport og gør det nemmere at pakke emnerne. desuden får 
man et langt pænere helhedsindtryk, når man åbner kassen.

”Vi samlede vores indkøb hos CC&CO 
og opnåede en konkurrencedygtig pris”

alle Skamols afdelinger bestiller deres varer på CC&CO’s 
webshop www.easyorder.dk. Én af afdelingerne udnytter 
CC&CO’s Totaløkonomi-koncept fuldt ud ved at købe alt 
- lige fra emballage til kontorartikler.
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Skamol A/S, der fylder 100 år i 2012, udvikler, producerer og markeds-
fører termiske isolerende materialer til varme-intensive industrier og 
passiv brandsikring.

Virksomheden laver tre typer af produkter: 
Molersten, der bruges i aluminiumsindustrien. Kalciumcelikat, der bl.a. 
bruges til pejseopbygning og bekæmpelse af skimmelsvampe. 
Vermikulit, der for 95 procents vedkommende indeholder det materiale, 
der anvendes til indvendig beklædning i brændeovne.

arne bech Hald
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