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DB Schenker á heimsvísu
90.000 starfsmenn – 2.000 staðsetningar – 135 lönd



DB Schenker
• DB Schenker er leiðandi alþjóðleg flutningsmiðlun sem styður við iðnað og 

viðskipti á alþjóðlegum markaði með land-, loft- og sjóflutningum um allan 
heim. Samþætt flutningsnet liggur milli mikilvægustu leiða heims þar sem flæði 
vöru skapar skilvirka tengingu milli flutningsaðila og býður þannig 
viðskiptavinum upp á gott flæði vöruflutninga og mikið framboð á 
flutningsleiðum.

• Fleiri en 2.000 staðsetningar um allan heim
• Yfir 72.000 starfsmenn
• Markmið DB Schenker

DB Schenker DB Schenker á heimsvísu

DB Schenker er leiðandi alþjóðleg flutningsmiðlun sem
styður við iðnað og viðskipti á alþjóðlegum markaði með
land-, loft- og sjóflutningum um allan heim. Samþætt
flutningsnet liggur milli mikilvægustu leiða heims þar sem
flæði vöru skapar skilvirka tengingu milli flutningsaðila og
býður þannig viðskiptavinum upp á gott flæði vöruflutninga
og mikið framboð á flutningsleiðum.



Útflutningur á eldisfiski
Noregur, Færeyjar, Ísland

Útflutningur eldisfiskur frá Noregi 2018

Flytja út 1,1 milljón tonn af eldisfisk

94% ferskt og 6 % frosið (tonn)

Útflutningur eldisfiskur frá Færeyjum 2018

Flytja út 70 þúsund tonn af eldisfisk

85% ferskt og 15% frosið (tonn)

Útflutningur eldisfiskur frá Íslandi 2018

Flytja út 17 þúsund tonn af eldisfisk

95% ferskt og 5% frosið (tonn)



Helstu markaðir á ferskum eldisfiski 
Noregur, Færeyjar, Ísland 

Helstu markaðir frá Noregi 2018

Ferskur eldisfiskur (tonn)

Evrópa 78%

USA 4%

Asía 13 %

Annað 5%

Helstu markaðir frá Færeyjum 2018

Ferskur eldisfiskur (tonn)

Evrópa 26%

USA 18%

Asía 18 %

Rússland 38%

Helstu markaðir frá Íslandi 2018

Ferskur eldisfiskur (tonn)

Evrópa 80%

USA 18%

Asía 2 %



Samanburður á þjónustu

Brottfarir seinni part viku

Daglega, takmarkað pláss

Oft á dagBrottfarir seinni part viku



Hvernig við erum ávallt undirbúin fyrir breytingar á eftirspurn á markaði
Lausnir með góðu flutningsneti flugs

Síbreytilegir markaðir kallar á fjölbreyttar lausnir

Ferskar hugmyndir



Helstu flugvellir og flutningsnet í Evrópu

Fjölmargir valkostir

Mikil flutningsgeta

Sveigjanlegar lausnir

Samtenging á mismunandi 
flutningstækjum, bílar, 
lestar, skip og flug

Náið samstarf við 
farmflytjendur





A cool building with a fresh approach
to your perishables supply chain

at London Heathrow



Getum keppt á tíma 
 Hærri kostnaður 





Það sem seljendur vilja
Óbrotna kælikeðju
Stuttann flutningstíma
Endalausa flutningsgetu
Samkeppnishæf flutningsverð

Það sem flutningsaðilar vilja
Aukið magn
Stöðugt magn
Arðsemi

Þegar skoðaður er 
flutningstími og verð þá erum 
við undir í samkeppninni



Takk fyrir!
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