
Kellmann udsmykker biler, 
busser og metro – og 
reducerer omkostningerne 
markant

Kellmann Reklame a/s
Graphic Arts



Kellmann udsmykker biler, busser og metro – 
og reducerer omkostningerne markant

Kellmann Reklame a/s – Kundecase

Med en attraktiv kort tilbagebetalingstid 
var der ikke meget at betænke sig på, 
da Morten Krogh, der er medejer af 
Kellmann Reklame a/s, fik præsenteret 
virksomhedens nye storformatprintere, 
Seiko ColorPainter M-64s, hos Canon. 
For med en hastighed på 33 m2 per 
time i høj kvalitet løftes Kellmanns 
produktionskapacitet til helt nye højder.

Kraftig vækst skabte flaskehals

Siden virksomheden i 2009 blev etableret 
i København er udviklingen gået utrolig 
hurtigt. Fra at fungere med underleverandører 
til levering af de ønskede print, tilbyder 
virksomheden i dag den komplette leverance 
fra idé til færdigmonteret reklame og 
råder over egne eksperter inden for alle de 
fagspecialer, der knytter disse kompetencer 
sammen. Da man hos Kellmann bevidst 
har valgt en strategi, hvor ingen opgave er 
for lille og ingen er for stor, har man i dag 
kunder fra enkeltmandsvirksomheder med 
en enkelt bil over virksomheder med større 
bilflåder til busser, metro samt togstammer, 
der kan udsmykkes med individuelle reklamer 
eller komplette indpakninger - det gælder 
for øvrigt også bygninger. Og det har ført 
til en umådelig kraftig vækst, hvor man nu 
producerer omkring 2.000 m2 per måned.

“Vi oplevede at modtage printede materialer 
af ringe kvalitet med mange fejl, som vi ikke 
kunne være bekendt at montere nogen steder 
- og slet ikke på vores kunders biler. Vores 
store og hurtige vækst har desuden medført, 
at vi slet ikke kunne drive vores forretning 
med outsourcing af print-delen. Derfor 
begyndte vi for halvandet år siden at tage 
print ind som en del af vores kerneforretning, 
med en maskine, der til fulde opfyldte det 
daværende behov,” indleder skiltemontør 
Arno Holck, Kellmann Reklame a/s.

Omfattende produkttest forebygger 
senere problemer

For at undgå potentielle problemer med folier, 
der enten mister trykket, falder af eller ikke 
kan fjernes uden at efterlade limrester eller 
ødelægge overfladelakeringen, har man hos 
Kellmann udelukkende anvendt de bedste 
medier fra de største leverandører. Og man 
tager absolut ingen chancer, for ingen medier 
slipper ind i produktionen uden en grundig 
forudgående testperiode, der kan tage op til 
ét år.

“I starten købte vi meget print ude i byen, og 
producerede selv småtingene på vores første 
storformatprinter. Men det blev meget dyrt, 
ikke mindst fordi print indkøbt ude i byen altid 
er behæftet med ekstra omkostninger i form 
af opstartsgebyrer og minimumsproduktion. 
For fire måneder siden var vi nået til det 
punkt, hvor vores egen storformatprinter ikke 
længere kunne følge med efterspørgslen 
-også selv om den blev sat til at køre om 
natten,” forklarer Arno Holck.

Hurtig beslutning krævede omgående 
levering

Oprindeligt var Canon ikke med i 
overvejelserne vedrørende en opgradering af 
storformatkapaciteten hos Kellmann Reklame 
a/s, der stod overfor en større opgave, som 
involverede en stor mængde busreklamer.

”Vi talte meget om, hvad vi skulle overveje. 
Ind fra sidelinjen kom Canon med et godt 
tilbud, der godt nok ikke var det billigste og 
efter en demonstration hos Canon traf Morten 
Krogh en meget hurtig beslutning og bestilte 
den på stedet. Under den forudsætning, at 
den kunne leveres, installeres og være i drift i 
løbet af to dage. Vi fik printeren leveret dagen 
efter, og fik den i drift med det samme. Men 
én ting er at købe en storformatprinter. En 
anden ting er at man skal have personale, 

der kan betjene og drive den, og en 
betydelig mængde af opgaver. Den første 
storformatprinter er den dyreste; når man 
anskaffer nummer to og efterfølgende opnås 
de rigtigt store besparelser i forhold til at købe 
produktionen ude i byen. Det skyldes at den 
interne printproces er på plads – blandt andet 
uddannelse af personalet. Den forventede 
vækst på 20 % i år har allerede nu, efter blot 
seks måneder, medført at vi anskaffer den 
næste Seiko ColorPainter M-64s,” fastslår 
Arno Holck.

To maskiner printer det hele

De storformatprintere Kellmann har valgt er 
ikke alene meget hurtige, de er tillige uhyre 
alsidige og kan producere stort set alt, der kan 
printes på et medie.

“Vi bruger dem til alt: lige fra print på folier 
og bannere til roll-ups samt alle øvrige 
printmaterialer. For et outdoor reklamebureau 
producerer vi eksempelvis reklamefolier til 
bussider og -bagender. Almindeligvis kører 
vi ikke i skiftehold, men det kan ske at vi 
holder storformatprinterne kørende noget af 
natten ved at sørge for regelmæssige skift af 
folieruller,” forklarer Arno Holck.



“Vores største force er at  
 vi har mandskabet til at  
 dække enhver opgave,  
 og nu har vi så også  
 produktionsapparatet  
 på plads med Canons  
 storformatprintere. Hvor  
 vi tidligere måtte skubbe  
 rundt på opgaverne for at  
 få det hele til at løbe  
 rundt, har vi i dag den  
 fleksibilitet der skal til,  
 for at løse alle opgaver 
 problemfrit.”

 Morten Krogh 

 Medejer, Kellmann Reklame a/s

Supergodt og professionelt 
samarbejde med Canon

Hos Kellmann er der udbredt tilfredshed 
med det samarbejde man har etableret med 
Canon. Især er man meget begejstret for 
medarbejdernes viden og erfaring - og den 
behagelige omgangstone.

“Jeg var meget imponeret over at det 
lykkedes for Canon at rekvirere en lastvogn 
og få transporteret storformatprinteren ud 
til os så hurtigt som vores behov krævede. 
Servicen har været helt i top fra starten, de 
er gode til at følge op på sagerne og deres 
medarbejdere er særdeles kompetente og 
behagelige at arbejde sammen med. De ved, 
hvad de taler om, og i de få tilfælde, hvor en 
Canon-medarbejder ikke umiddelbart har 
kunnet svare på et spørgsmål, er der meget 
kort til baglandet, der har svar på alt. Deres 
lager ligger tæt på os, og der er altid en 
superhurtig responstid, hvis vi er ved at løbe 
tør for blæk - hvilket naturligvis ikke må ske. 
Ikke alene har Canon fulgt rigtig godt op; de 
har leveret et produkt, der virkelig kan løfte 
vores opgaver. At vi, så hurtigt fik behov for 
endnu en storformatprinter med samme 
produktionskapacitet, overrasker mig lidt,” 
konkluderer Arno Holck, og tilføjer med et 
smil, “det kommer til at knibe med pladsen i 
produktionslokalet”.

Intern tryk styrker  
bundlinjen markant

Fra Kellmanns tidligere strategi med ekstern 
produktion af de tungere opgaver, der så 
alene blev monteret, samt intern produktion 
af de mindre krævende opgaver, til den 
nuværende strategi, hvor alt produceres 
internt, er der et meget stort skridt - ikke 
alene på personalesiden, hvor der kræves 
en række nye kompetencer. Kompetencer, 
som man løbende har indhentet som en del 
af den meget kraftige vækst, virksomheden 
har gået gennem de seneste 4-5 år. Ved at 
producere alt internt har Kellmann beregnet 
en attraktiv besparelse, der indebærer en kort 
tilbagebetalingstid.

“For 4-5 år siden var investeringsgrundlaget 
for en hurtig storformatprinter der ikke, fordi 
det var for dyrt i forhold til den dengang 
planlagte vækst, hvor risikoen blev for stor. I 
dag er vi reelt i konkurrence med trykkerierne 
på folien. Forskellen ligger i at trykkerierne 
trykker på hvad som helst, mens vi kender 
vores materialer særdeles godt, og ved 
præcist, hvad de enkelte folier kan anvendes 
til, tåle og holde til. Fordi vi tester, og tester 
og tester. Og fordi vi følger alle opgaver fra 
start til slut,” påpeger medejer Morten Krogh, 
Kellmann Reklame a/s.
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“ Vi bruger vores nye storformatprintere 
fra Canon til alt: lige fra print på folier 
og bannere til roll-ups samt alle 
øvrige printmaterialer. For et outdoor 
reklamebureau producerer vi eksempelvis 
reklamefolier til bussider og -bagender.”

   Arno Holck 
Skiltemontør, Kellmann Reklame a/s
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