
 
 

 

Bilindustrien hylder TNT 
 

Automotive Supply Chain Global Award fejrer hvert år de bedste logistikleverandører til den internationale 
bilindustri. I år høstede TNT prisen som markedets førende, når det gælder leverancer  

af reservedele til industriens eftermarked. 
 

Transportvirksomheden TNT er årets bedste logistikleverandør, når det handler om at få reservedele 
hurtigt og sikkert frem til de autoriserede forhandleres værksteder – det såkaldte eftermarked. Det står 
klart efter det nyligt afholdte Automotive Supply Chain Global Awards i London, hvor den internationale 
bilindustri uddelte priser til de bedste partnere inden for supply chain og logistik. 
 
TNT fik prisen som årets ’Aftermarket Parts Logistic’-leverandør for sit konsistente fokus på kundeservice 
og for sin indsats for at hjælpe kunderne til at nedbringe omkostninger og eliminere spild i deres supply 
chain. En indsats, der under prisoverrækkelsen blev ledsaget af juryens anerkendelse af TNTs ekspertise 
som rådgiver omkring supply chain optimeringer og de gevinster, der ligger heri. 
 
”Vi har i mere end 25 år opbygget en stærk kompetence inden for leverancer af reservedele til 
bilindustriens eftermarked. I dag indgår bilindustrien i den fokusering på nøgleindustrier, som ligger i TNTs 
Outlook-plan. Det er også en branche, som vi har et stærkt samarbejde med i Danmark og i resten af 
Norden,” siger Susanne Vatta, adm. direktør, TNT Danmark. 
 
Under prisuddelingen i London modtog TNT også juryens anerkendelse for at have opbygget et netværk 
med hurtige transittider på tværs af Europa – noget der værdsættes højt af såvel bilforhandlere som -ejere.  
 
TNT tilbyder bl.a. en leverancemodel, hvor forsendelser af reservedele fragtes direkte fra bilfabrikkernes 
centrale lagre rundt om i Europa og ud til deres forhandlere i de forskellige lande – ofte ved hjælp af 
natdistribution og med leveringer inden kl. 7.00 om morgenen. Denne model reducerer også behovet for 
lokale lagre og hjælper således forhandlere og fabrikker til at sænke deres omkostninger. 
 
Det årlige Automotive Supply Chain Global Awards bliver afholdt af selskabet bag det anerkendte, 
Automotive Supply Chain magazine. Priserne bliver uddelt i 16 kategorier, der dækker alle aktiviteter 
forbundet med bilindustriens forsyningskæde. Vinderne bliver udvalgt af en uafhængig jury af 
brancheeksperter. 
 
Læs mere og se billeder på: http://www.automotivesupplychain.org/awards/  
 
Yderligere information                 
Susanne Vatta, adm. dir., TNT Danmark, T: 7938 0500, M: susanne.vatta@tnt.dk. 
 
Om TNT 
TNT er en af verdens største transportleverandører. Hver dag året rundt leverer TNT tæt på en million 



 
 

 

fragtleverancer – fra dokumenter og pakker til store godsforsendelser. Selskabet opererer et veludbygget 
vej- og luftnetværk i Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien, Stillehavsregionen og i Nord- og Sydamerika. I 
2013 omsatte TNT for €6,7 mia. Besøg TNTs website for mere information: www.tnt.com/corporate 


