
     

 

Randers den 1. september 2022 

DES Labels overtager alle aktiverne i Avo Etiketter. 

DES Labels, som er en del af Optimum Group Nordic, overtager alle aktiverne i Avo Etiketter og flytter 

produktionen til DES Labels lokaler med virkning fra mandag den 5. september 2022. 

Lotte Johnsen har i et stykke tid ønsket af afhænde hendes virksomhed, da Lotte længe har haft et ønske 

om at prøve noget andet i hendes arbejdsliv. Det var naturligt at DES Labels overtog aktiverne i  

virksomheden og fortsatte driften i egen lokaler i Randers SØ. 

Lotte fortsætter i en periode med at betjene sine kunder og samtidig lære det nye team hos DES Labels alt 

om kunderne og deres produkter. 

 ”Jeg har i en længere periode ønsket at ændre mit arbejdsliv til noget andet, og har derfor haft udkig efter 

en ny og stærk partner der kan overtage min virksomhed. DES Labels der er ejet af Optimum Group Nordic 

er den rigtige partner og jeg er helt sikker på at kunderne er i ”sikker havn” hos DES Labels” udtaler Lotte 

Johnsen. 

”Jeg har kendt Lotte i mange år, og derfor var det naturligt at overtage hendes forretning i Randers. Lotte 

har altid serviceret hendes kunder optimalt og har været kendt for hendes gode service, så det er en 

veldrevet virksomhed vi overtager” udtaler adm. direktør Lars Ole Nauta. 

”Hos Des Labels har vi i en periode haft udkig på en måde at udvide vores produktprogram, og med 

tiltrykning af etiketter har vi fundet ”et ben mere at stå på” som passer godt ind i vores eksisterende 

forretning. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, og ser frem til den videre dialog med de nye 

kunder. Det er vigtigt for os at Lotte bliver i en periode og hjælper os i gang, så vores kunder ikke mærker 

overgangen” udtaler salgschef Jacob Beyerholm Larsen. 

Mailadresse og telefonnumre vil være det samme, dog vil der på de nye fakturaer som sendes til vores nye 

kunder, være et nyt betalings id og fakturaen vil komme fra DES Labels ApS. 

Er der nogle spørgsmål, tag endelig fat i Lotte eller Jacob. 
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