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Får du den rigtige 
pris for din gris?

DTL 
En seriøs 
handelspartner

Ansvarsbevidste

Ærlige

Erfarne

Specialister

Kvalitetsbevidste

Kompetente

Fleksible

Mere end 30 års handels ekspertise, hvor vi omsætter 
mere end 2 mil. grise, svarende til over 100 mil. euro 
om året 

Vores historie går mere end 30 år tilbage i tiden. Vi er 
en seriøs og stærk aktør. Vi vægter det gode, gamle 
købmandskab højt, når vi handler professionelt med 
smågrise og avlsdyr i ind- og udland. Vi handler 
med levende dyr, hvorfor høj dyrevelfærd og en tæt, 
personlig relation til vores kunder er grundlaget 
for vores virksomhed. Vi anser vores kunder og 
besætninger som samarbejdspartnere og sætter en 
ære i altid at tilbyde kompetent rådgivning og sublim 
service. Med andre ord er DTL handelsfirmaet for dig, 
der ønsker en erfaren, professionel og ansvarsbevidst 
leverandør af smågrise og avlsdyr.



Selskabets aktiviteter skal være organiseret,  
så de er gennemskuelige for kunderne.

Åbenhed, fair kundebehandling og kundetilfredshed  
er grundlaget for virksomheden.

Vi er bevidste om, at vi transporterer levende dyr.  
Dyrevelfærd er højt prioriteret.

Vi vil levere kvalitetsarbejde til en fair pris.

Fleksibilitet i arbejdet, altid til rådighed,  
hurtig service, det er selskabets kendetegn.

Vi leverer altid den service og faglige opbakning  
kunderne efterspørger.

Vi giver, efter behov, faglig kompetent rådgivning,  
til de besætninger hvor vi leverer dyr.

Vi giver grundig og praktisk anvendelig  
rådgivning om det produkt vi sælger.

Vi ønsker et nært og fortroligt forhold til alle vores kunder.

Vores 
kerneværdier

Stolt partner og største forhandler
af Danish Genetics

Vi sætter pris 
på din gris 
De sidste fire år har priserne på grisene været ustabile. Det stiller nye krav til dig som 
svineproducent, men i høj grad også til os som din pålidelige samarbejdspartner.  

Derfor lavede vi sidste år en ny type aftale, en transparant aftale, om afsætning af dine 
grise til den helt reelle markedspris. Vores aftale er dynamisk, dvs. at aftalen følger de 
aktuelle priser på grise.  

Når du indgår en aftale med os om afsætning af dine grise, får du 100 % 
gennemsigtighed og sikkerhed for afhentning af dine grise. Du modtager en kopi af 
salgsfakturaen sammen med din afregning, ligesåvel som du forud for afsætningen 
kender alle eksportomkostninger samt vores salgsprovision på netop dine grise.  

Det er vores løfte til dig. Det er sådan vi sætter pris på din gris.

Ring og lad os få en snak om netop dine grise. 
Gitte Jespersen  3080 7778 
Søren Møller  3080 8726 
Lars Ziefeldt  3080 8526   
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