
 

 
 

 

 

Classification: Public 

Eksterne spørsmål og svar i forbindelse med Maersks intensjon om 

å bevege seg mot ett felles varemerke ved å inkludere KGH 

Ett felles Maersk-varemerke  

 

Hva menes med at «Maersk beveger seg mot ett felles varemerke»?  

Vi har kunngjort vår intensjon om å bevege oss mot ett felles Maersk-varemerke. Denne 

kunngjøringen er gjort fordi vi ønsker å ta det beste fra våre suksessrike, komplementære 

organisasjoner og dra nytte av vår kombinerte erfaring og kompetanse. Målet vårt er å tilby dere 

større verdi gjennom dypere integrasjon og en enklere, mer fokusert, bemyndiget og compliance-

orientert organisasjon.  

En viktig komponent i å bevege seg mot ett felles Maersk er integreringen av KGH i Maersk, 

sammen med andre medlemmer av Maersk-familien. Du vil fortsatt kunne nyte den anerkjente 

servicen fra KGH, men nå i stedet under varemerket Maersk. Dette er vår intensjon. Vær 

oppmerksom på at eventuelle tiltak vil bli gjennomgått grundig før vi kan konkludere om fremtiden 

for varemerket i ulike geografiske områder.  

 

Hvorfor blir KGH-varemerket integrert i Maersk?  

De siste par årene har vi understreket hvor viktig robusthet og fleksibilitet er for våre kunder. Vi 

innser at vår nåværende varemerkestruktur ikke gjenspeiler måten dere, kundene våre, har 

strukturert forsyningskjedene deres. Vi vet at kundenes forsyningskjeder ikke følger samme 

fordeling som veggene i vår interne organisasjon, og vi mener at organisasjonen vår bør reflektere 

dette i form av flere alternativer og mer fleksibilitet.  

Derfor har vi kunngjort at vi beveger oss mot ett felles Maersk-varemerke. Vi har stor tro på at vi, 

ved å koble sammen KGHs spesialiserte kompetanse innen tolltjenester med Maersks store utvalg 

av produkter og tjenester, kan møte og lette kundenes behov i forsyningskjeden best mulig. Etter å 

ha hatt et solid partnerskap som har tilbudt våre kunder mer smidighet og robusthet i deres 

logistikknettverk, er integreringen av disse to varemerkene et logisk neste skritt.   

Når det er sagt, kan du være trygg på at Maersk vil fortsette å overholde og respektere alle 

gjeldende kontrakter og inngåtte avtaler, inkludert konfidensialitet, slik at informasjonen din 

fortsatt er trygg og sikker. 

KGH integrerte med Maersk i 2020, noe som var en vellykket opplevelse både for kunder og 

ansatte. Gjennom denne integrasjonen var vi i stand til å tilby kundene våre mer fleksibilitet og 

enklere tollbehandling i hele Europa. Vi går nå inn i neste fase av integrasjonen, og beveger oss mot 

full integrasjon til ett varemerke som et viktig steg på veien mot å bli en integrert ende-til-ende-

logistikkpartner så vi kan tilby kundene våre virkelig integrert ende-til-ende-logistikk, med 

enkelhet og smidighet gjennom hele forsyningskjeden.  
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På dette tidspunkt i integrasjonen vil den nåværende endringen kun påvirke den visuelle 

identiteten. Den juridiske strukturen vil forbli som den er nå. Når det skjer endringer i denne, sørger 

vi for at du blir informert i god tid.  

 

Hva betyr integrasjon? Hva kan jeg forvente av denne endringen?  

Vi tror at et felles tilbud under ett varemerke vil gjøre det mulig for oss å tilby deg økt verdi 

gjennom dypere integrasjon og en enklere, mer fokusert og styrket organisasjon.  

Gjennom denne integrasjonen vil du bli tilbudt det beste fra vår vellykkede integrerte organisasjon. 

Målet vårt er å dra nytte av vår kombinerte erfaring og kompetanse, og tilby deg de beste 

logistikkløsningene, samtidig som vi respekterer alle juridiske, skattemessige og avtalemessige 

krav til konfidensialitet.  

 

Der du bruker flere shippingselskaper for å oppfylle dine behov i forsyningskjeden, er vi stolte over 

å kunne bekrefte at Maersk har vært til stede i hele transport- og logistikkforsyningskjeden i flere 

tiår, og  vi har en dokumentert merittliste i datatilgangsstyring for å sikre at vi overholder alle lover 

og ringfencing tredjepartsdata fra å være tilgjengelige for andre deler av Maersk-organisasjonen 

som konkurrerer med disse tredjepartene. Tilliten fra kundene, leverandørene og våre partnere er 

ekstremt viktig for oss, og våre regler for dataetikk går utover det som er lovpålagt, for å fortjene 

og beskytte din tillit til oss samtidig som vi gir deg klasseledende transport- og logistikkløsningene.  

 

Hvordan vil ett felles varemerke være til nytte for selskapet mitt og meg selv? 

Vi er på vei mot å bli en integrert ende-til-ende-forsyningskjedepartner, med mål om å bringe 

enkelhet, fleksibilitet og smidighet til kundenes forsyningskjeder. Vi tror at ett felles varemerke vil 

gjøre det mulig for oss å tilby deg det beste fra organisasjonene våre. Det vil også gjøre det mulig 

for oss å dra nytte av deres kombinerte erfaring og kapasitet og levere best mulig service. Vårt mål 

er å skape økt kundeverdi gjennom dypere integrasjon og en enklere, mer fokusert og styrket 

organisasjon. Vi ser stor verdi i å tilby kundene våre en mer sømløs opplevelse med en integrasjon 

av mange tilbud, samlet under ett varemerke.  

Når vi har gått over til ett felles Maersk-varemerke, vil du bli tilbudt det beste fra våre suksessrike, 

komplementære organisasjoner. Målet vårt er å dra nytte av vår kombinerte erfaring og 

kompetanse og tilby deg de beste logistikkløsningene. Selskapets verdier, som er en del av Maersks 

DNA, er til for å bygge og beskytte tilliten du som kunde kan ha til oss. Vi vil selvfølgelig alltid holde 

våre løfter til deg i samsvar med alt lovverk. 

Maersks verdier og formål er mer gjeldende i dag enn noen gang tidligere, og spesielt med tanke på 

Uprights datatilgang og bruk. Selv om vi nå er et selskap med økt tilstedeværelse på tvers av 

transport- og logistikkforsyningskjeden, må vi huske at én del av Maersk kan være i et kunde- eller 

leverandørforhold med en tredjepart, og en annen del av Maersk kan konkurrere med den samme 

tredjeparten. Vi vil alltid sikre at tredjepartsdata som Maersk innhenter fra et kunde- eller 

leverandørforhold ikke overføres til en annen del av Maersk som er i konkurranse med denne 

tredjeparten. 
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Når vil varemerkeintegrasjonen finne sted?  

Endringen av visuell identitet og varemerkeintegrering skal være gjennomført innen utgangen av 2. 

kvartal 2023. Vær oppmerksom på at integrasjonen i noen regioner vil følge sin egen 

skreddersydde tidslinje for å gå over til ett felles Maersk-varemerke. Vi vil holde deg oppdatert om 

endringer i tidslinjen.  

 

Blir jeg informert om endringer før de skjer? 

Ja. Vi vil sørge for å informere deg om endringer i rett tid og på en åpen måte. Du vil bli informert 

via din KGH-representant. 

 

Hvordan vil dette påvirke kontoen min (kundeansvarlig, prissetting, betalingsvilkår), og vil pris 

eller vilkår endres? 

Vi er fortsatt midt i planleggingen av hvordan organisasjonen vil se ut i fremtiden. Gjennom hele 

overgangen vil nåværende kontoteam og vilkår (avtaler, betalingsvilkår osv.) forbli de samme, og 

det forventes ingen endringer på kontoen din og hvordan og hvem du samhandler med. Skulle det 

oppstå endringer, sørger vi for å kontakte deg i god tid.  

Ved å skape ett felles varemerke er vårt mål ikke å øke prisene.  

 

Vil dette påvirke ikke-Maersk leverandørstyring?  

Maersk har vært aktiv på ulike nivåer i transport- og logistikkforsyningskjeden i flere tiår. Vi er 

oppmerksomme på at dette kan føre til tilfeller der én del av Maersk er i et kunde- eller 

leverandørforhold med en tredjepart, og en annen del av Maersk konkurrerer direkte med den 

samme tredjeparten. Som eksempel leverte Damco Maersks Supply Chain Management- og 4PL-

løsninger, og håndterte flere transport- og logistikkleverandører som skulle betjene en felles 

kundes behov. Vær oppmerksom på at vi gjennom mange år har bevist at vi kan å beskytte og ring-

fencing konfidensielle tredjepartsdata mot å være tilgjengelige for andre deler av Maersk-

organisasjonen som konkurrerer med disse tredjepartene. Vi er, og vil alltid være, forpliktet til, å 

drive virksomheten vår i samsvar med gjeldende lovgivning. 

 

Maersk har laget og implementert spesifikke regler rundt datatilgang og et omfattende samsvars- 

og kontrollrammeverk for dette emnet, som er over markedsstandarden og overgår de juridiske 

kravene pålagt av forskjellige lover slik de eksisterer i dag. Grunnen til dette er at det betyr alt for 

oss at våre partnere og interessenter fortsatt har tillit til oss. Daglig etterlever vi selskapets verdier 

for å sikre at vi trygt kan bygge opp og opprettholde tilliten fra kundene våre, leverandører, 

partnere og andre interessenter. 

 

Vil dette påvirke prisene?  

Omprofileringen vil ikke påvirke kundeprisene.  



 

 
 

 

 

Classification: Public 

 

Må jeg endre måten jeg bestiller på?  

Nei, du kan fortsette å bestille slik du alltid har gjort.   

 

 

Hva skjer med avtalene mine nå som KGH integreres i Maersk? Må vi si opp eller endre?  

Nei. Vi sørger for at avtalene dine overføres sømløst i tilfelle det blir behov for en slik overføring. I 

sjeldne tilfeller der dette ikke er mulig, vil vi gjøre vårt ytterste for å gjøre prosessen så enkel og 

smidig som mulig. 

Rebranding påvirker ikke juridiske enheter. KGHs juridiske enheter fortsetter uforandret, og kunde- 

og leverandøravtaler blir ikke påvirket. Vil vi informere deg om eventuelle endringer omkring dette 

innen rimelig tid.  

 

Hvordan vil dere sikre at informasjonen min ikke deles med konkurrenter?  

I flere tiår har Maersk vært til stede på mange forskjellige nivåer i transport- og 

logistikkforsyningskjeden, og vi har bevist at vi beskytter sensitive data fra tredjeparter mot å være 

tilgjengelige for andre deler av Maersk-organisasjonen som konkurrerer med disse tredjepartene. 

Vi er og vil alltid være forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med alle lover og regler, og vi 

vil behandle dine opplysninger med den respekt og forsiktighet som kreves.     

Maersks regler for dataetikk, som gjelder for alle Maersk-ansatte, er utformet for å sikre at vi 

fortsetter å håndtere konfidensiell, sensitiv og konkurransedyktig strategisk informasjon (CSI) om 

våre kunder, inkludert leverandører og partnere. Disse reglene er spesielt utformet for å hindre 

direkte, indirekte og tilfeldig tilgang til tredjeparts CSI og sikre at deres data blir riktig håndtert, 

lagret og tilgangsstyrt innenfor Maersk, for å beskytte din tillit til oss.  

For å sikre datasikkerheten opererer vi med to ulike datasystemer. Dette er synlig på hvilket e-

postdomene som er i bruk; @maersk e-poster fungerer bare med Maersk-produkter, mens 

@lns.maersk.com arbeider med tredjepartsprodukter og informasjon.  

 

Prøver Maersk å kutte kostnader ved å bevege seg mot ett enestående, felles Maersk-

varemerke? 

Nei. Dette er ikke en kostnadskuttende manøver.  

 

Produkter og tjenester 

Vil produkt- og tjenestetilbudet endres? 

Som kunde vil du fortsatt ha full tilgang til KGHs tollportefølje, samt andre Maersk-tjenester.  

Vi tror at ett felles varemerke vil gjøre det mulig for oss å tilby deg det beste fra organisasjonene 

våre. Det vil også gjøre det mulig for oss å dra nytte av den kombinerte erfaringen og kapasiteten 

og levere best mulig service, samtidig som vi respekterer alle juridiske, skattemessige og 

kontraktsmessige konfidensialitetskrav. 
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Noen produkter og tjenestetilbud vil bli utviklet, og målet er å sikre at produktene og tjenestene vi 

tilbyr deg er enda bedre enn før, og at alle dine behov fortsatt blir dekket.  

Hvis du er interessert i å lære mer om Maersks 

avanserte produkttilbud, kan du kontakte dine vanlige 

kontakter.  

Når det er sagt, fortsetter vi selvfølgelig å tilby tolltjenester som et frittstående produkt for nye og 

eksisterende kunder.  

 

Kommer denne integrasjonen til å påvirke tjenestekostnadene?   

Ved integrasjon til ett felles Maersk er målet å ikke øke prisene.   

Vi er på vei mot å bli en integrert ende-til-ende logistikkpartner, med mål om å bringe enkelhet, 

fleksibilitet og smidighet til forsyningskjedene dine. Vi tror at ett, felles varemerke vil gjøre det 

mulig for oss å tilby deg det beste fra vår organisasjon.  

 

Hvor går jeg når jeg vil bestille en tjeneste eller finne informasjon om et produkt?  

Inntil videre kan du fortsette å bestille og få tilgang til informasjon om tjenester og produkter fra 

KGH på samme måte som nå. Ta gjerne kontakt med kundeservice eller en salgsrepresentant hvis 

du har flere spørsmål om produktene.  

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg trenger hjelp eller har spørsmål om et produkt eller en 

tjeneste?   

Overgangen til ett felles Maersk-tilbud vil bli faset for å minimere innvirkningen på kundene våre. 

Vårt mål er å sikre at kundene våre kan fortsette å arbeide med samme team/representanter. Hvis 

du trenger hjelp eller har spørsmål, kan du kontakte din vanlige kundeservice eller 

salgsrepresentant.  

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg trenger hjelp eller har spørsmål om et produkt eller en tjeneste?  

Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål, kan du kontakte din vanlige kundeservice eller 

salgsrepresentant. 

 

Vil dette påvirke kundefakturering?  

Omprofileringen vil ikke påvirke kundens fakturering.  

Rebranding påvirker ikke juridiske enheter. KGHs juridiske enheter fortsetter uforandret, og kunde- 

og leverandøravtaler blir ikke påvirket. Vil vi informere deg om eventuelle endringer omkring dette 

innen rimelig tid.  

 

Hvordan kan jeg få oppdateringer om hva som skjer med overgangen?  

Vi vil kommunisere all relevant informasjon innen rimelig tid.  
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Blir informasjonen min automatisk delt med Maersk / andre deler av organisasjonen? 

Nei. Vi vil respektere og overholde alle juridiske og skattemessige krav og avtalens konfidensialitet, 

slik at kundene kan være trygge på at deres 

informasjon fortsatt er trygg og sikker.  Selskapets 

verdier, som er en del av Maersks DNA, er til for å bygge og beskytte den tilliten du som kunde kan 

ha til oss. Vi vil selvfølgelig alltid levere vårt løfte til deg i samsvar med all lovgivning. 

 

Hvordan vil dere håndtere dataene mine innenfor ett felles Maersk-tilbud? 

I flere tiår har Maersk vært til stede på mange forskjellige nivåer i transport- og 

logistikkforsyningskjeden, og vi har en merittliste som beviser at vi beskytter sensitive data fra 

tredjeparter mot å være tilgjengelige for andre deler av Maersk-organisasjonen. Vi er og vil alltid 

være forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med alle lover og regler, og vi vil behandle dine 

opplysninger med den respekt og forsiktighet som kreves.   

 

Der forsyningskjeden bruker tjenester fra ikke-Maersk Ocean-transportører og der du har inngått 

avtale med KGH om å ta seg av toll på dine vegne, må du være oppmerksom på at slike 

KGH/Maersk-ansatte vil operere fra ett e-postdomene hos @lns.maersk.com. Grunnen til dette er 

for å sikre at du og ikke-Maersk Ocean-transportørene som du bruker lett kan være sikker på at de 

har å gjøre med den riktige personen i organisasjonen. Maersks regler for dataetikk, som gjelder for 

alle Maersk-ansatte, er utformet for å sikre at vi fortsetter å håndtere konfidensiell, sensitiv og 

konkurransedyktig strategisk informasjon (CSI) fra kundene våre ’, inkludert informasjon fra 

kundens leverandører og partnere’. Disse reglene er spesielt utformet for å hindre direkte, 

indirekte og tilfeldig tilgang til tredjeparts CSI og sikre at deres data blir riktig håndtert, lagret og 

tilgangsstyrt innenfor Maersk, for å beskytte din tillit til oss.  

 

Blir kontaktopplysninger og e-postadresser endret?  

Kontaktopplysningene og e-postadressene til varemerker som blir til Maersk, vil bli endret etter 

hvert.  

Overgangen vil imidlertid bli faset, og du vil bli varslet om eventuelle endringer på forhånd. Vi gjør 

alt vi kan for å minimere innvirkningen på kundene våre og gjøre denne overgangen så smidig som 

mulig.  Inntil videre kan dere fortsette å bruke kontaktopplysninger og e-postadresser som dere 

har gjort til nå.  

  

Jeg har ytterligere spørsmål om hvordan denne endringen kan og/eller vil påvirke min 

virksomhet. Hvem kan jeg kontakte?  

Ta kontakt med KGH-representanten din for mer informasjon hvis du har flere spørsmål. Vi står 

klare til å hjelpe deg hvis du trenger det.   


