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I TMJ skød vi det nye 
år i gang med en stem-
ningsfuld velkomst- og 

afskedsreception i  
anledning af leder- 

skiftet. Det var en både 
festlig og hyggelig dag i 

selskab med mange  
kunder, forretnings- 

forbindelser og venner af 
huset. Dagen bød også 
på en god mulighed for 
at takke Jørgen Kelkjær 
for hans store indsats i 
virksomheden og sam-
tidig tage hul på et nyt 

kapitel for TMJ. 

Fokus på kunden

TMJ har igennem de seneste år opnået 
en positiv udvikling og vækst, og vi har 
sat et stærkt hold, som nu står klar til 
at føre vores strategier videre og sikre, 
at TMJ bliver den førende partner for 
privatapoteker, sygehusapoteker og 
leverandører. Med Marianne Timm i 
spidsen får vi en leder, som har mange 
års erfaring fra virksomheden og et 
grundigt kendskab til markedet og 
kunderne. 

Samtidig har vi forstærket vores kerne- 
område, Logistik, hvor Marianne og 
resten af personalet fra årets start har 
fået følgeskab af Direktør for Logistik, 
Søren Theil. Søren kommer fra et job 
i medicinalbranchen og vil fra starten 
have stort fokus på optimering af alle 
logistikleverancer og sikring af TMJs 
høje kvalitet. 

Varm velkomst til  
ny stærk ledelse

Januar-reception: 



Uanset effekten af lovgivningen, så er 
mange apotekere allerede optaget af 
at udvikle deres eksisterende apotek, 
og TMJ er en væsentlig partner i den 
proces.

De seneste år er den platform, TMJ byg-
ger logistikken (og servicen) på, blevet 
både moderniseret og teknologisk så 
kraftig styrket, at vi nu går forrest og 
træder udviklingssporet. TMJs professi-
onelle platform udmønter sig i tilfredse 
kunder. Det kan du læse om i artiklen 
om Dalum apotek. Tak til de nye apo-
teker, som nu deler forretningsmæssig 
dna med TMJ og vores øvrige fantastiske 
kunder.

Tilfredse kunder er en nødvendig må-
lestok for TMJ, der i det daglige ma-
skinrum skal omsætte højteknologiske 
løsninger til den allermest smidige sam-
handel.  Vores medarbejdere interesse-
rer sig for, hvordan hverdagens opgaver 
konkret udføres og opleves ude hos jer 
på apotekerne. Det er altså ikke nok at 
have de rigtige teknologiske løsninger, 
vi følger dem på vej med kommunika-
tion og opbygning af relationer til jer, 
der skal have konkret gavn af alle vores 
løsninger.

I TMJ er vi blevet bekræftet i vores 
forretningsfilosofi ved at flere ønsker 
at blive en del af vores koncept. Vores 
forretningskoncept er også let at forstå 
- det er en historie om enkelthed:

   Vi udvikler teknologi i verdensklasse
   Vi skaber forretning baseret på rela-

tioner
   Vi driver den gode og rationelle for-
retning frem

   Vi står for 360° decency: “Polite and 
honest behavior and attitudes that 
show respect for other people.” Eller 
på godt dansk: Anstændighed og 
Ordentlighed. 

For at imødekomme vores stigende 
vækst udvider vi TMJs logistikcenter i  
Vejle. Vi ser derfor lyst på fremtiden og  
vil fortsat sammen med jer - vores  
kunder - videreudvikle TMJ. 

Med ønsket om et fortsat godt  
samarbejde vil vi gerne – med Celesio  
i Europa og McKesson i USA bag os  
– ønske jer et godt forår.

af Marianne Timm,  
Administrerende direktør

En historie  
om enkelthed
Der har længe været talt meget om, hvordan apoteks- 
sektoren skal moderniseres, og der er mange spekulationer 
om effekten af en lovændring. Nu sker det. Men bliver det 
stort, og stiger pulsen til 221, eller bliver den nye lovgivning 
mødt med 221 gange besindighed? Jeg selv er – som jyden 
flest – besindig og med en god og sund hvilepuls. Jeg tror 
også på enkelthed; at kompleksiteten i den nye lovgivning 
kan brydes ned i appetitlige smådele. 

De forventninger,  
vi havde til at få færre  

restordrer og en smidigere 
logistik, har TMJ fuldt ud  

levet op til. 

Lars Foged

”Hvordan er det egentlig 
at være kunde hos TMJ?”
”Jeg har fra starten af vores samarbejde 
 oplevet, at I har en meget professionel 
tilgang til det at være grossist; mine 
medarbejdere og jeg har været trygge 
hele vejen og er meget tilfredse med 
opstartsforløbet og den gode løbende 
dialog. I det daglige går vi til TMJs kunde- 
service eller VBO Plus teamet med 
spørgsmål eller bemærkninger, og de 
har fra start af været utrolig hjælp- 
somme og hurtige til at reagere.”

Lars Foged pointerer, at det helt afgø-
rende for ham er, at han kan servicere 
sine kunder på bedste vis og tilbyde 
dem de varer, de efterspørger. Her har 
apoteket stor glæde af bl.a. TMJs VIA-
bil, som hver dag leverer varer mellem 
TMJs to moderne logistikcentre.

”Vores ’skyldnere’ til kunder er løbende 
blevet mindre, siden vi skiftede til jer, 
og for os er det en stor fordel, at vi nu 
i princippet har to lagre at trække på, 
når vi bestiller varer. Derudover er vi 
meget begejstrede for TMJs hånd- 
terminaler, som er nemme at bruge. 
Dét, at vi her kan scanne de leverede 
kasser, giver en vigtig ekstra kontrol 
og sikkerhed for os,” siger Lars Foged 
med et smil og afslutter:

”Endelig har jeres TMJ Retur virkelig 
hjulpet på pladsen på vores hylder. 
Lageret er blevet mere overskueligt,  
og det har lettet vores arbejdsgang 
med returvarer, at det kører så auto-
matisk. Og de forventninger, vi havde 
til at få færre restordrer og en smidi-
gere logistik, har TMJ fuldt ud levet op 
til. Så ja – med TMJ har vi virkelig fået 
vores logistik effektiviseret!”

Som grossist oplever vi dagligt at blive målt og vejet af alle i  
markedet. Det til trods er vi slet ikke i tvivl om, hvilke karakterer,  
vi lægger mest vægt på. Det er dem, som vores kunder – I på  
apotekerne - giver os hver dag. Derfor er vores primære fokus 
uforandret rettet mod jer: Virker hverdagen hos jer? Er der noget,  
vi kan hjælpe med, så I får mere overblik og overskud? 

Vi tager her temperaturen på én af vores nyere kunder,  
Lars Foged, fra Dalum Apotek:

Uanset om du er »gammel« 
eller »ny« kunde hos os, så er vi 
interesserede i at høre, hvad der 
betyder noget særligt for dig. 
Måske har du en god oplevelse, 
du gerne vil dele med os? Måske 
har du et par gode råd til os 
om, hvordan vi kan blive endnu 
bedre? 

Har du noget på hjerte, så lad os 
høre fra dig. Kun på den måde 
kan vi sørge for, at fokus altid 
står skarpt og tydeligt på det 
vigtigste i vores verden  
– nemlig dig!

Ekstra 
sikkerhed

God
dialog

Færre
restordrer

Smidigere
logistik Større

overblik

Mere plads
på hylderne

Vi har (stadig)
fokus på kunden
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TMJ Driftsmåling:

Tjekker du også nyhedernes overskrifter, sportens resultater eller bør-
nenes skoleintra på din mobiltelefon i løbet af dagen? Så er du ligesom 
størstedelen af den danske befolkning. De fleste af os elsker nemlig at 
få et hurtigt overblik over vores verden og følelsen af kontrol. 

Få overblik  
i din frokostpause

Nu kan du tilsvarende, med TMJ Drifts-
måling, få overblik over dele af driften 
på apoteket via din egen telefon, tablet 
eller fra pc. På vej til arbejde. I frokost-
pausen. Eller hvornår det nu passer ind i 
din døgnrytme. 

Fjerde og sidste hjørne i TMJs Drifts-
måling, Lagerværdi, er nemlig nu en 
realitet.

NEM ADGANG: PORTAL.TMJ.DK 
Portalen finder selv ud af, om du 
bruger en pc eller mobilenhed.

Interesseret i at vide mere? 
Kontakt:
ØST
Salgschef 
Tina Aavang 
tlf. 5180 1380

VEST
Salgschef 
Birgitte Drachmann Andersen 
tlf. 2062 6164

TMJ Leveringskvalitet 
giver dig overblik over:

   TMJs leveringskvalitet pr. uge
   TMJs leveringskvalitet  
pr. varetype

   TMJs leveringskvalitet pr. dag

Lagerværdi*
giver dig overblik over:

   Lagerværdi på apoteket 
totalt

   Lagerværdi i filialer
   Lagerværdi på apoteksudsalg
   Lagerværdi af skaffevarer
   Omsætningshastigheder  
pr. varegruppe,  
pr. apoteksenhed

TMJ Leveringsevne 
giver dig overblik over:

   TMJs generelle leveringsevne
   Leveringsevnen på produkt-
niveau

   Oversigt over leverandører 
med flest restordrer

Kampagneindex 
giver dig overblik over:

   Apotekets salgsindex  
sammenlignet med kæden

   Mulighed for at se index pr. 
varetype

   Mulighed for at se index på 
varenummerniveau

   Data opdateres dag for dag

*  Funktionen Lagerværdi er  
kun mulig for brugere af CITO Data.


