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Fynsk fragtvirksomhed udvider med opkøb i hovedstaden
ODENSE: Den unge speditions- og logistikvirksomhed YOYO Global Freight i Odense, der fem
år i træk har vundet en gazelle, har netop overtaget Trans-Air Danmark A/S i København
YOYO Global Freight, der for mindre end 10 år siden blev grundlagt i en kælder i Odense, oplever i disse år
markant fremgang og er derfor også fem år i træk blevet hædret med en gazelle. Nu udvider virksomheden
yderligere med opkøb af Trans-Air Danmark A/S beliggende i København.
- Vi har længe kigget på, hvordan vi kan udvide vores marked på Sjælland, og derfor er købet af Trans-Air en
logisk satsning. De er stærke inden for både luft- og søfragt, siger Kasper Andersen, der sammen med sin
medejer, Launy S. Kristensen, har drevet YOYO Global Freight gennem alle årene.
Fra Stavanger til New York
Opkøbet betyder, at YOYO Global Freight nu – udover hovedsædet i Odense – har afdelinger i både Aalborg
og København. Derudover har man over de seneste år etableret kontorer i Stavanger i Norge og New York i
USA. Kasper Andersen erkender, at væksten er gået stærkere end forventet, men har selv en forklaring.
- Vi agerer på et marked, hvor der er meget store aktører, men for særligt små og mellemstore
virksomheder kan det være svært at passe ind i de store speditørers løsninger. Her er vi lykkedes med at
skabe et koncept med kundetilpassede løsninger, siger Kasper Andersen.
Med det nye virksomhedsopkøb når YOYO Global Freight op på i alt 50 medarbejdere, og i den fynske
virksomhed er der stor opmærksomhed på, at væksten ikke må få den konsekvens, at de glemmer deres
kerneværdi.
- Kunderne vælger os, fordi vi er fleksible og tæt på dem. Det har alle dage været vores mål, at de ikke blot
bliver et nummer i rækken. I takt med, at vi vokser, er det derfor enormt vigtigt, at vi hele tiden holder fast
i, at vores nærhed med kunderne er vores eksistensberettigelse, siger Kasper Andersen.
Fakta om YOYO Global Freight:
Speditions- og logistikvirksomheden YOYO Global Freight blev etableret i Odense i 2009 og har i dag 50
medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Odense samt afdelingerne i Aalborg, København, Stavanger i
Norge og New York i USA. Virksomheden tilbyder transportløsninger med kurertransport, luft- og søfragt,
vejtransport samt logistik- og lagerløsninger. Med opkøbet af Trans-Air Danmark A/S følger de nuværende
otte medarbejdere, mens den nuværende CEO i københavnervirksomheden, Henrik Nielsen, bliver
tilknyttet som konsulent i en længere periode, inden hans planlagte pension.
Læs mere på: https://www.yoyoglobal.com/da/
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Vedhæftede foto er til fri afbenyttelse.
Henrik Nielsen (tv) overdrager sin virksomhed til Kasper Andersen (th) og YOYO Global Freight.
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