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scorede ingen kategori højere end 17 % på spørgsmålet til 
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prøverum til online butikssikkerhed.

4–9 
Guide til elektronisk varesikring
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Sikkerhedsguide 

Hvad er elektronisk  
varesikring? 

Elektronisk varesikring er et system med alarmbrikker eller varesikrings

etiketter til forebyggelse af butikstyveri. Alarmbrikken eller varesikrings

etiketten påsættes beklædningsgenstande eller andre produkter. Ved kassen 

fjernes eller deaktiveres alarmbrikken/varesikringsetiketten. Hvis alarmbrikken/

varesikringsetiketten ikke er fjernet/deaktiveret, når varen forlader butikken, 

aktiverer de særlige antenner, der er placeret ved butiksudgangen, en alarm.
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Antennerne sender et signal frem og tilbage på tværs af butiks
udgangen. Den ene antenne fungerer som sender og sender et 
signal ud, mens antennen på den anden side af butiksudgangen 
fungerer som modtager og modtager signalet. 

Hvis en alarmbrik eller varesikringsetiket passerer gennem signa
let, aktiveres en alarm. Det er kun nødvendigt med én sender pr. 
 butiksudgang og mindst én modtager. Det præcise antal modtagere 
afhænger af butiksudgangens bredde og den valgte teknologis 
rækkevidde.

Varesikringsantenner

Sender

Modtager

Brikker

De hårde alarmbrikker anvendes oftest 
til beklædningsgenstande og fjernes af 
ekspedienten ved kassen med specialud-
viklede aftagere. De hårde alarmbrikker 
påsættes beklædningsgenstanden ved 
hjælp af en stift og har større rækkevid-
de end varesikringsetiketter.

Visse hårde alarmbrikker indeholder 
også blæk, der ødelægger beklædnings-
genstanden permanent, hvis de forsøges 
fjernet. Denne type brikker er med til 
yderligere at afskrække butikstyveri.

Desuden fås der flaskebrikker, specielt 
designet så de passer omkring halsen på 
en spiritusflaske.

Etiketter

I modsætning til de ”hårde” alarmbrik-
ker er varesikringsetiketterne ”bløde” 
og fås i mange forskellige størrelser og 
former. De påklæbes den emballerede 
vare og deaktiveres af ekspedienten ved 
hjælp af en særlig deaktiveringsplade.

Alarmbrikker og varesikringsetiketter
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Der findes tre typer varesikringssystemer:

RF

Radiofrekvent

Teknologi

RF Tøj, supermarkedsvarer,  
visse elektronikprodukter

• Ofte det billigste system
• RF-etiketter er fladere end AM

 Obs!
 •  Højere frekvens gør signalet 

lettere at omgås
 •  Signalet forstyrres af væsker og 

metaller

AM Metalprodukter, 
spiritusflasker, visse 
elektronikprodukter

•  AM-signalerne forstyrres ikke af væsker og 
metaller

• AM-antennerne har større rækkevidde end RF
• AM-etiketter kan genaktiveres

EM Hovedsagelig biblioteker, men 
også apoteker og kosmetikbutikker

Nicheteknologi, der anvendes på biblioteker. 
Lille, tynd etiket – perfekt til ryggen af en 
bog – kan deaktiveres, når bogen udlånes, og 
genaktiveres, når bogen afleveres.

AM

Akustisk-magnetisk

Anvendelse

EM

Elektromagnetisk

Funktioner 

Her er en kort beskrivelse af
de tre typer.

Varesikringsteknologi

Butikker anvender enten RF eller AM, 
mens EM er en nicheløsning, der kun 
anvendes på biblioteker. Om man skal 

vælge RF eller AM afhænger af den 
vare, der skal beskyttes.

HVORDAN VÆLGER 
MAN SOM BUTIK DEN 

RETTE TEKNOLOGI?
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RFteknologi er det mest almindelige varesikringssystem, og det anvendes 

i bred udstrækning i tøjbutikker. De højfrekvente signaler gør dog syste

met uegnet til brug for beskyttelse af væsker og metalvarer, der forstyrrer 

 signalet og forhindrer alarmen i at blive udløst. Til denne type produkter er 

AM eller EM at foretrække.

Radiofrekvent (RF) varesikring

Hvordan fungerer systemet?

RFetiketterne er selvklæbende og indeholder et 

lille elektronisk kredsløb og en antenne. Når den 

registrerer en bestemt frekvens – den, der udsen

des af senderantennen i butiksudgangen – rea

gerer den, og denne reaktion opfanges af mod

tagerantennen. Når det sker, udløses alarmen. 

Brik- og etikettyper

RF – hårde alarmbrikker og bløde 

varesikringsetiketter

Foretrækkes af

• Tøjbutikker

• Byggemarkeder

• Supermarkeder

Rækkevidde på 
op til 2 meter, 
afhængigt af 
antennen

#5    Sikkerhed, der gør en forskel    GLOBAL    



8

AM Akustisk-magnetisk  
(AM) varesikring
AMantenner har større rækkevidde end andre systemtyper, og det gør 

dem ideelle til større butiksindgange. Da AMteknologien har lavere 

frekvens end RF, er den perfekt til brug for væsker og metalgenstande, 

da der ikke forekommer nogen forstyrrelse af signalet.

Foretrækkes af

• Stormagasiner

• Kosmetikbutikker og parfumerier

• Elektronikbutikker

• Isenkrambutikker

Hvordan fungerer systemet?

En senderantenne sender radioimpulser, der aktive

rer alle AMbrikker i detekteringsområdet. Det får 

brikken til at udsende sit eget signal, der opfanges 

af modtagerantennen. Derfor kaldes systemet aku

stiskmagnetisk – ”akustik” er afledt af det græske 

ord for hørelse. Hvis den frekvens, brikken udsender, 

opfanges af modtageren, aktiveres alarmen.

Brik- og etikettyper

AM – hårde alarmbrikker og bløde varesikringsetiketter

GLOBAL    Sikkerhed, der gør en forskel    #5
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EMteknologi er en nicheløsning, der hovedsagelig anvendes på biblio

teker. Fordelen er, at systemet bruger små, tynde, selvklæbende etiket

ter, der kan deaktiveres og genaktiveres. De diskrete sikkerhedsetiketter 

læses af en sikkerhedsscanner, så bøger, der tjekkes ud, deaktiveres. 

Senere, når bogen afleveres, aktiveres EMetiketten igen.

Elektromagnetisk (EM) varesikring

Det primære mål med et varesikringssystem er naturligvis at forhindre 
butikstyveri, men det kan også anvendes til indsamling af data om kun-
degennemstrømningen. Da alle, der kommer ind i og går ud af butikken, 
passerer mellem varesikringsantennerne, kan denne bevægelse registreres 
og indsamles. 

Yderligere fordele ved varesikringssystemer

En kundetællingsanalyse kan hjælpe  
til at optimere åbningstiderne, plan-
lægge bemandingen og måle succesen 
af reklamekampagner. 

Foretrækkes af

• Biblioteker (offentlige, universiteter og skoler)

• Boghandlere

• Apoteker

Hvordan fungerer systemet?

I stedet for aftagelige brikker anvender EMsyste

met selvklæbende etiketter med en jernholdig 

magnetstrimmel. Magnetstrimlen detekteres, 

når den passerer mellem to EMantenner. Den 

ene antenne fungerer som sender, den anden 

som modtager. For at deaktivere etiketten pas

serer et særlig stærkt magnetfelt gennem strim

len, så den ikke længere udløser alarmen.

Brik- og etikettyper

EMstimler

#5    Sikkerhed, der gør en forskel    GLOBAL    
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TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN
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Teknologiens 
muligheder

Innovation i 
detailhandlen
Detailhandlen digitaliseres hurtigere end de fleste andre sektorer, idet 
butiksejerne søger hjælp fra teknologien til at gøre butikkerne mere 
effektive og skabe en mere behagelig shoppingoplevelse for kunderne.

På grund af den konstant voksende ehandel må de fysiske butikker 
hele tiden finde nye måder at konkurrere på. Der er et væld af mulig
heder, men det er ikke altid let at se, hvor der virkelig er værdi at hente.

Denne artikel fokuserer på nogle af de områder, hvor detailhandlen 
kan opnå fordele, og hvor nogle af de mest interessante teknologier 
bliver afprøvet – fra intelligente prøverum og AR (Augmented Reality) 
til IoT (Internet of Things) og sammenkøring af data.

TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN

#5    Sikkerhed, der gør en forskel    GLOBAL    
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Ny teknologi i prøverummene
Et af de få trumfkort, de fysiske tøjbutikker har i forhold til ehandlen, er, at 
 kunderne stadig ønsker at prøve tøjet og se, hvordan de ser ud i det, før de  køber. 
Men det er ikke ualmindeligt, at kunder nævner elendige prøverum som en 
grund til ikke at vende tilbage til en butik. Som et resultat heraf er ny teknologi i 
 prøverummene et område af stigende interesse.

Her er fire eksempler på, hvordan tøjbutikkerne kan bruge teknologien  

til at gøre prøverummene langt mere bekvemme for kunderne.

Ved at mærke tøjet med RFID-etiketter genkender 
det intelligente prøverum de varer, kunden har med 
ind, og viser relevante oplysninger på en skærm i 
prøverummet.

Kunden kan herefter bruge skærmen til at anmode 
om varen i en anden størrelse eller farve og få den 
leveret til prøverummet af en ekspedient.

En RFID tag har en chip, der kan indeholde mange 
informationer om varen og findes i flere varianter. 
Mange kender teknologien fra en Brobizz, men den 
kan også sidde i en stregkode. Det gør det blandt 
andet mulig på ganske kort til at holde status i en hel 
butik.

Ved hjælp af sin smartphone kan kunden vælge det 
tøj, han eller hun ønsker at prøve. Tøjet leveres i løbet 
af få sekunder via en skakt i selve prøverummet. Hvis 
kunden ikke ønsker at købe tøjet, smides det simpelt-
hen i en anden skakt.

Mens man står i prøverummet, kan man fortsætte 
med at anmode om forskellige farver og størrelser 
ved hjælp af en app eller en monteret touchskærm. 
Resultat: Mindre tidsforbrug til af- og påklædning og 
mere tid til tøjprøvning.

Macy’s, en stor detailkæde i USA, eksperimenterer 
med denne type forbedringer. Til en begyndelse har 
man monteret intelligente prøverum i badetøjsafde-
lingen i Manhattan Beach-butikken i Californien.

1 2Det intelligente prøverum Robotstyrede prøverum

TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN
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VÆLG FARVE JAKKE HVAD PASSER TIL

BELYSNING

MINIMER GENSTANDE I PRØVERUMMET BED OM HJÆLP SEND TIL MOBILEN

Med virtuelle prøverum slipper man fuldstændig 
for fysisk at prøve tøj. I stedet står kunden foran en 
skærm og får vist et billede af, hvordan han eller hun 
ville se ud med tøjet på.

Her benyttes den type teknologi, der er udviklet af 
spillekonsolindustrien, med kameraer, der indfanger 
personens bevægelser i realtid.

Denne type system er afprøvet i Japan som en del 
af en komplet, virtuel shop2. Hvis kunden er tilfreds 
med det tøj, der er blevet vist, får han eller hun en 
QR-kode, der giver adgang til varemærkets online 
butik, hvor produktet så kan købes.
På det mere basale niveau kan et kontrolsystem 
registrere, hvornår et prøverum er optaget.

Det giver butiksindehaveren nyttige data, så som 
tidsforbrug til tøjprøvning pr. kunde og forbindel-
sen til salgskonvertering. Belægningsdata i realtid 
hjælper også til at planlægge bemandingen og giver 
viden om, hvor mange ekspedienter der skal være til 
stede omkring prøverummene.

Desuden forbedrer det den generelle kundeople-
velse, at man kan vise, hvilke prøverum der er ledige.

 
Sikkerhedsmæssige fordele 

Belægningsdata kan desuden også hjælpe til at 
forebygge svind. Overvågning af usædvanlig kunde-
aktivitet, eksempelvis lange opholdstider, advarer 
personalet om potentielle butikstyve. Besked om, at 
et prøverum er blevet forladt, giver ekspedienten mu-
lighed for straks at tjekke efter fjernede alarmbrikker 
og øger chancen for at identificere butikstyve, mens 
de stadig er i butikken.

3
4

Det virtuelle
prøverum

Kontrolsystemer  
til prøverummet

13

Interaktive spejle i 
prøverum viser relevante 

produkt kataloger og kunden 
kan få tøjet leveret til prøve

rummet af en ekspedient.

1  bloomberg.com – Macy’s Tests Chutes,  
Tablets in Dressing Rooms to Repel Amazon

2  The Tokyo Times – Have You Used a Virtual 
Dressing Room?

KILDER

TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN
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Virtual Reality (VR) er et computergenereret, soft-
wareskabt miljø, der erstatter den virkelige verden 
omkring dig.

Der er ikke noget nyt ved VR-konceptet som sådan, 
og af tidlige eksempler kan nævnes flysimulatorer, 
der anvendtes til at uddanne jagerpiloter.

Det er dog først for nylig, at VR har bevæget sig 
over i forbrugernes verden via VR-headsettet.

Præcis som høretelefoner overtager ens fornem-
melse af lyd, overtager et VR-headset synssansen. 
Her skal nævnes produkter som Google Cardboard, 
der indeholder et sæt linser og plads til en smartpho-
ne, der fungerer som skærm, samt Oculus Rift, der al-
lerede har alt indbygget, lige fra gyroskop til skærm.

Detailhandlen tester mulighederne for VR, og en 
række varemærker har allerede eksperimenteret med 
teknologien.

Rejsearrangør Thomas Cook har anvendt VR-head-
sets til at give kunderne et nærmere kig på et fe-
riemål, eksempelvis i form af en helikoptertur over 
Manhattan1.

Den engelske modebutik Topshop stillede 
VR-headsets til rådighed i butikken, så kunderne 
kunne træde ind i den virtuelle verden  
og opleve en catwalk2.

Fastfood-kæden 
McDonalds frem-
stillede Happy 
Meal-æsker 
i Sverige, der 
kunne foldes til 
et VR-headset3.

Hvad er Virtual Reality? Virtual Reality  
i detailhandlen

Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) kan potentielt forandre shopping  

ved at skabe en mere sofistikeret, differentieret og personlig kundeoplevelse.

Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR)

TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN
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Augmented Reality (AR) er en teknologi, der 
indkopierer et computergenereret billede 
oven på et kamerabillede i realtid fra en 
smartphone eller tablet. 

AR har mange anvendelsesmuligheder, 
fra arkitektonisk planlægning til medicinsk 
uddannelse, men er nok bedst kendt fra det 
ekstremt populære spil, Pokémon Go.

På grund af den store tilgængelighed tilta-
ler AR i stigende grad detailhandlen. Mens 
de fleste mennesker endnu ikke har prøvet 
at have et VR-headset på, kan en hvilken 
som helst smartphone anvendes som 
 AR-platform.

Makeup
Et AR-spejl viser kunderne, hvordan de ser ud med 
forskellige typer makeup på, eksempelvis læbestift 
eller øjenskygge4.

Teknologi, der kan tages på
AR-briller forbedrer shopping-oplevelsen ved at vise 
produktinformation, sammenligne priser, give anbe-
falinger, præsentere tilbud og tilbyde interaktion med 
sociale netværk5.

Reklamer 
Digitale skilte kan gøres levende ved at indkopiere 
engagerende, visuelle billeder i en kopi af den virkeli-
ge verden i realtid6.

Kataloger
Kunderne kan låse særlig interaktive funktioner op 
ved hjælp af en AR-app7.

Indretning
Møbler eller indretning kan indkopieres i et billede af 
et virkeligt lokale i realtid, så kunderne kan teste og 
se, hvordan det ville se ud i deres eget hjem.

Hvad er Augmented 
Reality?

Augmented Reality 
i detailhandlen

Hvordan kan AR indføres 
i detailhandlen

1   ITPro.co.uk – Thomas Cook to offer virtual 
reality holidays in store

2   Retail-innovation.com – Top Shop use  
Virtual Reality headsets for catwalk

3   Mashable.com – Hands on with  
McDonald’s Happy Meal VR headset

 4  Modiface.com – Sephora + Modiface  
launch the world’s first 3D augmented 
reality mirror in Milan

5   YouTube – Google Glass and the Retail 
Revolution

6   YouTube – Unbelievable Bus Shelter |  
Pepsi Max

7   YouTube – Place IKEA furniture in your 
home with augmented reality 

KILDER

TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN
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Opkobling og sammenkøring af data har betydning for den måde, butiksejerne 

styrer butikssikkerheden på. Sikkerhedsniveauet kan forbedres via eksempelvis 

automatiserede sikkerhedsprotokoller, starttilslutkontanthåndtering og øje

bliklig alarmering. Sikkerhedssystemer indsamler desuden værdifulde data. Det 

er en ofte uudnyttet kilde til viden, der kan udnyttes til både effektivisering af 

forretningen og forbedring af kundeoplevelsen.

Sammenkøring af data 

Her er nogle eksempler på, hvordan sammenkøring  

af data kan skabe værdi i detailhandlen:

Når en vare med en aktiv alarmbrik eller varesik-
ringsetiket passerer et elektronisk varesikringssy-
stem, udløses en alarm. Ved at kombinere varesikring 
med tv-overvågning sendes et billede af det område, 
hvor alarmen blev udløst, straks til sikkerhedsvagtens 
eller butiksbestyrens telefon. Det giver mulighed for 
at identificere den person, der aktiverede alarmen, 
og det øger sandsynligheden for at fange en eventuel 
butikstyv. 

Ved at kombinere analyser, tv-overvågning og andre 
sikkerhedssystemer, eksempelvis kontanthåndtering, 
kan medarbejdersvindel opdages hurtigere og hyppi-
gere ved at alarmere butiksledelsen om usædvanlig 
adfærd, som eksempelvis hvis et køb foretages uden 
for butikkens åbningstid.

Øjebliklig alarmering Proaktivitet i forhold 
til tyveri og svind

TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN
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Kontanthåndteringssystemer er opkoblet til soft-
ware, der overvåger hvor mange kontanter systemet 
indeholder og derved giver besked når genopfyld-
ning eller tømning er nødvendig. Først - og kun når 
kontantsystemet signalerer at en genopfyldning er 
nødvendig, kan døren til rummet med kontanterne 
åbnes. Derefter er det kun en autoriseret person, 
der kan komme ind i rummet. Selve pengeskabet 
kan ikke åbnes før døren indtil rummet er forsvarligt 
lukket. Inde i rummet vil en engangskode blive sendt 
til medarbejderens telefon, hvorefter pengeskabet 
kan åbnes.

Det sikrer kontrolleret adgang til pengeskabet i 
bagkontoret med sporing af, hvem der har deponeret 
hvad, og hvornår.

Sikkerhedssystemer indsamler masser af brugbare 
data, der oftest ikke bliver brugt. Eksempelvis kan 
indgangsdøre i et supermarked give løbende infor-
mation om, hvor mange mennesker der befinder sig 
i butikken på ethvert givent tidspunkt. Systemer til 
elektronisk varesikring kan give butikkerne samme 
type information.

Mængden af kunder skifter i forhold til tidspunk-
tet på dagen, ugedag og årstid. Det kan anvendes til 
bemandingsplanlægning og ressourceallokering.

Sådanne kundetællingsanalyser kan også anven-
des til at måle en kampagnes succes eller effekten af 
et udstillingsvindue.

Sikker kontant-
håndtering

Forretningsanalyser

TEMA: INNOVATION I DETAILHANDLEN
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Sæsonbetonet 
svind

Størst svind foregår i vintermånederne (46 % globalt)
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Forebyggelse af tab
DEFINITIONEN PÅ TAB I DETAILHANDLEN

Tab i detailhandlen er enhver hændelse, der resulterer i tabt indtjening. Dermed er forebyggelse af 
tab – eller en reduktion i den type tab, der kan forebygges – i detailhandlen også enhver foranstaltning, 
der beskytter indtjeningen. Et tab, der kan forebygges, er enhver omkostning forårsaget af overlagte eller 
utilsigtede menneskelige handlinger – også kaldet svind. Redskaber til forebyggelse af tab om-

fatter elektronisk varesikring, tv-overvågning, lukkede kontanthåndteringssystemer og Speed Gates.

*Leverandørsvindel er, når en leverandør stjæler butikkens eller konkur
rentens varer, mens de samtidig lagerfører deres egne produkter.

39%

16%

38%

7%

Tyveri begået  
af personalet

Administrative og 
driftsmæssige fejl 

Butikstyveri 

Leverandørsvindel* 

Statistik fra ”The Global Retail Theft Barometer  
2014-2015”. Forfatter ©: The Smart Cube ©:  
Checkpoint Systems (2015). Alle rettigheder forbeholdt.

KILDER

Globalt svind og typer af tab
Globalt svind anslås til 123,4 mia. USD.

Disse genstande er mest sårbare over for tyveri
Tøj og  

tilbehør 
PLACE
RING

  
1.

PLADS

Isenkram/ 
bolig

Mobil tilbehør

Elektronik
Mad/ 

drikkevarer
Sundhed og  

skønhed

Vin og spiritus BarberbladeFodtøj Batterier

Små genstande, der er lette at skjule, er den kategori, der er mest populær hos butikstyve

GUNNEBO – 
SMARTERE SIKKERHED

GLOBAL    Sikkerhed, der gør en forskel    #5

Download gratis guide: Sådan undgår du butikstyveri.
http://hjem.gunnebo.dk/guide

Download vores Risk Management brochure eller bliv kontaktet om en 
sikkerhedsgennemgang af virksomheden. Læs mere på gunnebo.dk

Større vintertøj gør  
det lettere at skjule 

stjålne varer

Flere produk
ter inden for 
række vidde

Mange kunder  
i butikkerne 



Kontanthåndtering | Passagesikkerhed | Pengeskabe og bokse | Elektronisk sikkerhed

www.gunnebo.dk

… DESTILLERET TIL RENDYRKET 
VIDEN OM SIKKERHED  

GUNNEBO – 
SMARTERE SIKKERHED



gunnebo.com           gunnebogroup.com
gunnebo.dk           gunnebogroup.com

A/S GUNNEBO NORDIC

Gunnebo er førende i verden inden for sikkerhedsprodukter, 
-ydelser og -løsninger. Vores sortiment dækker kontanthånd-
tering, pengeskabe og bokse, passagesikkerhed og elektronisk 
sikkerhed. Vi betjener banker, detailhandlen, CIT, offentlig 
transport, offentlige bygninger og firmadomiciler samt  
industrielle områder og områder med høj risiko.

Vi gør verden mere sikker.

KONTAKT OS

Produkter og sikkerhedsløsninger
www.gunnebo.dk

Aktionærinformation
www.gunnebogroup.com 

ADRESSE
A/S Gunnebo Nordic
Hørsvinget 7, 2630 Taastrup

Skæringvej 88 st. 1
8520 Lystrup

E-mail: info@gunnebo.dk
Tlf.: +45 70 10 56 00

ANSVARSHAVENDE UDGIVER
Karin Wallström
Group Marketing & Communication Director
+46 10 2095 026 
karin.wallstrom@gunnebo.com

REDAKTØR OG FORFATTER
Rob Suddaby 
rob.suddaby@gunnebo.com 

GRAFISK DESIGN
Emma Agnred 
emma.agnred@gunnebo.dk

KONTAKT OG INFO

OVERSÆTTELSE
Comactiva, www.comactiva.se

PRODUKTION AF SPROGVARIANTER
Newsroom, www.newsroom.se 

TRYK
Larsson Offsettryck, www.larssonoffsettryck.se
Fotos fra iStock og Pexels.

KONTAKT MIG PÅ

John Ravn har mere end 20 års erfaring med 
bekæmpelse af svind i detailhandlen og rådgiver 
såvel store som små kæder om hvordan svind 
kan reduceres. John Ravn har ligeledes stor erfa
ring med elektronisk sikkerhed, herunder elek
tronisk varesikring. Book gerne et møde for at 
høre nærmere eller bestil informationsmateriale.

Dennis har mere end 20 års erfaring i sikkerheds
branchen og har de sidste 11 år i samarbejde 
med detailbranchen og værditransportører 
udviklet kontanthåndteringsløsninger for  
detailkunder og Gunnebo. Sammen med detail
kunderne udvikler Gunnebo fortsat produkter og 
løsninger, der beskytter kontanter og giver øget 
værdi for detailkunderne.

JOHN RAVN

DENNIS JØRGENSEN

john.ravn@gunnebo.com

KONTAKT MIG PÅ

dennis.jorgensen@gunnebo.com


