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SIDE 1

Iso 19001 og ISO 14001

Industriprint A/S er kendt for sine kvalitetsprodukter til industrien og vi arbejder kontinuerligt
på at udvikle vores kvalitet til glæde for vores kunder. Opkvalificering i form af en kvalitets- og
miljø certificering var det naturlige skridt på vores rejse. Vi er nu stolte af at være certificeret
ISO 19001 og ISO 14001. Med disse certifikater forpligter vi os til at udvikle vores processer,
produktion, produkter mv. 
I forhold til miljø er der installeret solceller på taget. 55% af den producerede energi fra
solcellerne bruger vi selv i produktionen og resten videresælges. Samtidig har vi miljøbevis fra
Scanenergi, som er et bevis på, at vi har omlagt 100% af vores el-indkøb til vedvarende og CO2
neutral energi. Èt af vores mål i 2023 vil være, at vores kunder kan få afdækket, hvilket
klimaaftryk deres produkter sætter. 
Kvalitet er essentielt for os i vores arbejde, og med den nye certificering forpligter vi os
løbende til at arbejde med kvaliteten i produktionen samt med at minimere spild. Med
certificeringen vil vi arbejde aktivt for at forbedre vores interne arbejdsprocesser til glæde for
vores kunder. 
Vi er meget stolte og tilfredse med vores ISO 19001 og ISO 14001 certificeringer, men vi ved
også, at arbejdet først lige er begyndt. Er I nysgerrige på at høre om vores rejse frem til
certificeringen, så er vi tilgængelige for vidensdeling og sparring om processen.  
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Året 2022 bød på 40 års jubilæum, BNI Netværk &
kundetilfredshed 

40 års jubilæum 
Industriprint er en stolt
virksomhed med over 50 år
på bagen. Vores dygtige
medarbejderstab kan
ligeledes prale af en høj
anciennitet. Trykker Jane
Jensen har netop fejret 40 års
jubilæum. 
 I tidernes morgen var det
Janes mand, der arbejdede
som chauffør hos os, der
første gang hørte om
jobmuligheden. Med sin søn i
hånden gik Jane ind og lagde
billet på den ledige stilling
som trykker. 40 år senere står
hun her og kan se tilbage på
en spændende tid i
virksomheden.
Hvad er så opskriften på
sådan et langt og loyalt
samarbejde? Jane udtaler
følgende: "hvis man er glad,
hvorfor skal man så fare fra
det ene til det andet?" 

Stort tak til Jane for dedikeret
og trofast arbejde 

.

BNI Netværk
I 2022 er vi også startet i et
BNI netværk, som har til
formål at flytte virksomheden
længere fremme i den lokale
bevidsthed. Netværket er
globalt men lokalt forankret i
Aalborg/Nørresundby. Vi ser
frem til at fortsætte i
netværket og forhåbentlig
udvide vores kundesegment
og vores netværk. 

Kundetilfredshed
Vi er ingenting uden vores
dejlige og trofaste kunder.
Hvert år måler vi
temperaturen på vores
kundetilfredshed og
udsender i den forbindelse et
spørgeskema med ét enkelt
spørgsmål. I år var ingen
undtagelse, og vi takker
mange gange for de
tilbagemeldinger, som vi har
fået retur. Når vi udsender en
kundetilfredshedsundersøgel
se, så vil vi gerne appellere til,
at man svarer på den, da vi
bruger tilbagemeldingerne
aktivt i vores arbejde for at
forbedre kundeoplevelsen.
Samtidig får vi et billede af,
hvordan kunderne har
oplevet vores samarbejde. 

 TRYKKER JANE JENSEN 
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Succesvirksomhed 2022 og god jul

Succesvirksomhed 2022
Når vi ser tilbage på året, der
er gået, så skal det ej
glemmes, at vi fik prisen som
succesvirksomhed 2022.
Prisen blev givet af Spar Nord
og BDO. Prisen gives til
virksomheder, som har
formået at levere høj kvalitet,
konstant solide regnskabstal
og som har bidraget markant
til lokalsamfundet, som
virksomheden er en del af.

DET NYE ÅR 2023 BANKER PÅ...
Hvad bringer det nye år med sig? Ja, det er et godt spørgsmål. 

Alle prognoser peger i retning af et udfordret år med mange
uvisse elementer. 

Vi er dog fortrøstningsfulde og håber på et yderst produktivt
år. 

Hermed skal lyde en stor tak til kunder, medarbejdere og
samarbejdspartnere.

I ønskes alle en god jul og et lykkebringende nytår
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