


Unik forretningsmulighed
VIKING TRAILERS er et helt nyt brand på markedet

Bliv en af de første med et attraktivt produkt, som  

ikke findes på hvert gadehjørne

Prispolitik 

VIKING arbejder altid for at sikre dig som samarbejdspartner  

en fin og fair avance på produkterne

 Unikke after sales-produkter giver god indtjening

Kun officielle VIKING-samarbejdspartnere kan forhandle 

vores unikke komponenter. Du vil få gode avancer på aksler, 

koblingshoveder, støttehjul, hængsler og Click & Go®-udstyr

Områdebeskyttelse

Du får dit eget beskyttede område at sælge i

Uformel og familliær tone i en lille flad organisation

Kort og hurtig vej til beslutninger, hvor man rent faktisk bliver  

hørt og respekteret

Vi vil være din foretrukne samarbejdspartner

Vores filosofi bygger på kvalitet og trofasthed. Alle kan være billige. 

Vi vil være bedst. VIKING yder verdens bedste after sales-service, 

fordi vi går op i menneskerne bag hver eneste ordre

V I K I N G  T R A I L E R S

Premium kvalitet
Ekstrastærk opbygning

VIKING er som en fritidstrailer utrolig stærk bygget op med 

gennemgående C-Profilsvanger der støtter direkte op under ladet 

– meget stærkere end alle andre

Sider med over 25 % ekstra styrke

Som rigtige vikinger er VIKING robust. Standarden er bygget 

med pregalvaniserede stålsider med anti-finger-print film og en 

godstykkelse på 1,25 mm – meget stærkere end alle andre

Tysk know-how

VIKING har taget det bedste af dansk design og tysk know-how fra 

automotive industrien – meget bedre end alle andre

Premium Leverandører

Kun de bedste kan blive leverandører hos VIKING

Unikt design og innovation
Moderne branding  
og marketingstrategi

Click & Go® – spar tid

Click & Go® er VIKINGs unikke koncept. Høj presenning,

ekstrasider og netsider monteres ganske enkelt og hurtigt helt

uden brug af værktøj og bolte – på under 5 minutter. Hos VIKING

ved vi, at tid er penge!

Presenningskant – en unik feature

Som de første i hele Europa har VIKING udviklet en 

presenningskant på stålsider

Koblingshoved og støttehjul

VIKING har specialudviklet et patenteret koblingshoved. 

Koblingshovedet har et centerhul på Ø38, hvor det 

specialudviklede, automatiske klapbare støttehjul monteres

VIKING TRAILERS skiller sig ud fra mængden

VIKING er synonym med dansk design og stærke skandinaviske

vikinger. Sorte fælge er standard-udstyr. Det fede logo med 

genkendelsesværdi går igen på navkapsler, stænklapper og de 

robuste hængsler

Stærk branding

Strategien bag VIKING er at bygge et attraktivt brand, der vil

blive efterspurgt flittigt af både forhandlere og slutkunder

Navn og Logo

Navnet “VIKING TRAILERS” og det minimalistiske moderne logo 

af et vikinghoved skal understøtte det brand, der bygges op og som 

skal signalere kvalitet, robusthed og innovation

Genkendelsesværdi

Gennemført branding og produktdesign skal sikre høj  

og holdbar genkendelsesværdi i løbet af kort tid

Marketingstrategi

Professionel markedsføring i tæt samarbejde med stort dansk 

reklamebureau, hvor der satses meget på markedsføring igennem 

sociale medier

VIKING TRAILERS 
udspringer fra EURO 
Trailer og Camp-let 
der allerede i slut- 
ningen af 1960erne 
begyndte at bygge 
trailere.

I Vikingetiden (år 793 - 
1066) drog vikingerne 
fra Skandinavien ud i 
verden for at plyndre, 
erobre og besætte 
store dele af Europa. 
Nu ruller vi med stil.
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