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Kære Kunde  
og samarbejdspartner 
apCoa parKIng er en servicevirksomhed med over 40 års erfaring 
inden for parkeringsadministration og derfor ved vi, hvad der er 
vigtigt for dig som investor og grundejer for, at du få en profitabel 
drift på dit parkeringsareal. For at vi kan opnå dette mål, udvikler 
vi os løbende og forbedrer os hele tiden.
APCOA koncernen har skærpet sin profil og optræder derfor nu udeluk
kende under navnet APCOA PARKING. Men én ting har ikke ændret sig:  
Vi fokuserer stadig på vores kerneforretning og har dig som kunde 
og samarbejdspartner i centrum.

Vi opfylder forventningerne: Det nye APCOA PARKING.

Ralf Bender 
Ceo apCoa parKIng
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Hos apCoa parKIng starter parkeringsadministration ikke ved  
beta lingsautomaten. For at kunne drive en rentabel parkeringsadmini
stration kræver det, at man følger trends og løbende analyserer 
markedet, så produkterne løbende kan forbedres og tilpasses til de 
krav, der stilles i markedet. APCOA PARKING bestræber sig altid på 
at administrere parkeringsarealer aktivt og rentabelt.

FORVeNteR Du  
MAKsIMAlt AFKAst? 

apcoa paRKING - parkeringen som en service.
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�� apcoa paRKING kombinerer international erfaring  
fra 12 lande med lokal knowhow

�� apcoa paRKING tilbyder skræddersyede løsninger

�� apcoa paRKING administrer udelukkende  
parkeringsarealer og er dermed uafhængig og objektiv

Hvorfor vælge apcoa paRKING? 

INteRNAtIONAl eRFARING KOMBINeRet  
MeD lOKAl KOMPeteNCe.
APCOA PARKING administrerer parkeringsarealer overalt i europa ved hjælp af vore dygtige medarbejdere.  
Det betyder, at vi tilbyder skræddersyede løsninger, produkter og kontrakter til hver enkel kunde og samar
bejdspartner. Naturligvis altid med det formål at maksimere indtjeningen. Vores knowhow og ekspertise på 
parkeringsområdet er baseret på den specialviden, som vores team af eksperter besidder i de 12 europæiske 
lande, hvor APCOA PARKING er repræsenteret. Vores team trækker på den samlede viden og erfaring, der er  
i APCOA PARKING og overfører det til lokale markeder og handler samtidig altid i overrensstemmelse 
med virksomhedens værdier: Objektiv og uvildig rådgivning samt gennemsigtighed overfor vore kunder  
og samarbejdspartner. APCOA PARKING er udelukkende en servicevirksomhed, der ikke selv ejer 
parkerings arealer og kan altså aldrig komme til at konkurrere med sine kunder og samarbejdspartnere.

APCOA PARKING gør det endnu  
lettere og nemmere for bilisterne  
at parkere med moderne bom
anlæg. en QR eller stregkode 
på mobiltelefonens display gør 
det muligt at køre ind og beta
lingen for parkering foregå  
via sMs. Bilisten slipper  
dermed for at skulle hen til  
betalingsautomaten.

Betal med  
din smartphone

MeDARBejDeRe FRA 90 NAtIONeR I 12 euROPæIsKe lANDe –  
et Fælles løFte: We KNOW hOW!

WE KNoW HoW 

INNovatIoN

Video, apCoa parKIng,  
the »ParkingManagers«:
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�� overførsel af best practice til andre lande 

�� Branche benchmarking

�� centralt indkøb med prisovervågning

�� løbende kontroller

�� Brug af topmoderne teknologi  
(bommeanlæg, parkeringsanlæg etc.)

�� Brug af centraler til styring af parkeringsarealer 
(kundeservice 24/7/365)

�� Brug af systemer til styring af parkering og trafik 

�� Definerede processer til alle forestående opgaver

�� Mere end 40 års erfaring

�� Effektivitet som følge af størrelsen

APCOA PARKINGs detaljerede indtægts og udgiftsstyring danner 
basis for maksimalt afkast. Indtægterne maksimeres ved hjælp af 
ideelle pris og produktdefinitioner for hver enkelt kundegruppe samt 
ved brug af marketing og supplerende distributionskanaler. På 
den anden side minimeres udgifterne som følge af, at der bruges  
top moderne teknologi, optimerede processer, synergieffekter 
ved fællesindkøb i APCOA PARKING samt løbende forbedringer. 
Derved garanterer APCOA PARKING rentabiliteten for hvert enkelt  
parkeringsareal og gør grundejerne tilfredse

APCOA PARKINGs kompetence inden for professionel drift af parkering  
er baseret på tre grundpiller: Brug af topmoderne teknologi, standardi
serede arbejdsprocesser og et konstant fokus på at optimere alle ydel
ser og produkter.

løbende forbedring

ReNtABIlItet.

Højteknologi

Standardiserede arbejds processer

PROFessIONel DRIFt  
AF PARKeRING.

højeRe yDelse  
OG støRRe AFKAst.

»stuttgarts lufthavn har i 40 år 
draget fordel af innovations
evnen hos vores parkeringsad
ministrator. APCOA PARKING 
sørger for at optimere omsæt
ningen i vores parkeringsanlæg 
ved hjælp af prissætningstil
tag og marketing.«

WE KNoW HoW 

MaKSIMalt afKaSt

Walter Schoefer, 
direktør for Stuttgarts  
lufthavn
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FORVeNteR Du eNeståeNDe  
ResultAteR?

Med ca. 1,3 millioner Ppladser på over 7.500 forskellige lokationer, 
4.900 medarbejdere og 150 millioner solgte enkeltbilletter om året 
er APCOA PARKING markedsleder i europa og en pålidelig partner, 
der også vil kunne administrere dit parkeringsareal med succes.

APCOA PARKING gør parkeringsarealer profitable.
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du er I sIKre Hænder  
hOs euROPAs støRste  
PARKeRINGsselsKAB. 
Ved et samarbejde med APCOA PARKING indgår du et partnerskab, 
hvor du kan have store forventninger og få dem indfriet, fordi sikkerhed  
og stabilitet følger med positionen som europas største parkerings
selskab. Investorer og grundejere nyder godt af markedslederens 
fordele: 

�� Stærk position ved indkøb

�� Enestående position i markedet 

�� finansiel stabilitet

Fra tromsø til Palermo, fra Galway til Olsztyn. APCOA PARKING 
er stærkt repræsenteret i hele europa og driver over 1,3 millioner  
Ppladser. her kombineres lokalt knowhow med viden fra 12 forskel
lige europæiske lande.

aker brygge,
Oslo, Norge

I Hele europa og  
tæt På DIG.

Q 19,
Wien, østrig

onstreetparking,
london, uK

Parkeringshus Citadella,
Verona, Italien

Bryanston street bilparkering,
london, uK

stuttgarts lufthavn,
tyskland

Geelvinck,
Amsterdam, holland

P7, Düsseldorfs lufthavn,
tyskland

hovedbanegården sBB, 
Basel, schweiz
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stABIl VæKst.
Grundejernes store tillid til vore parkeringsløsninger og bilisternes  
accept af den parkeringsservice vi stiller til rådighed, har hjulpet  
APCOA PARKING til at opnå sin position som markedsleder. De 
seneste par år har virksomheden kunne notere en gennemsnitlig  
vækst i omsætningen på omkring 7 procent. samtidig lykkedes  
det at indgå nye kontrakter med 99 procent af grundejerne, når 
kontrakterne udløb.

PARKÈR hOs NuMMeR 1 I euROPA.
Antal Ppladser hos de 5 største virksomheder inden for parkerings 
administration i europa:

  fIRMa EStIMEREDE aNtal p-plaDSER

  apCoa parKIng 1.300.000

  QPark 840.000

  Vinci park 820.000

  Interparking (Contipark) 280.000

  nCp parking 210.000

KIlde: Bouwfounds Reim, marts 2012, update: »Parking« money in car parks
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Medarbejderne arbejder hele tiden på nye løsninger, der kan tilfredsstille kundernes og samarbejdspart
nernes ønsker og behov. På den måde kan APCOA PARKING også i fremtiden fastholde og bevare posi 
tionen som nr. 1 i europa. 

MARKeDsleDeR OG stABIlItet.

VæKst I euROPA.
Antal adresser
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FORVeNteR Du sKRæDDeRsyeDe  
løsNINGeR?

Alle parkeringsarealer er forskellige og derfor er der også brug 
for skræddersyede løsninger, både af hensyn til grundejerne og 
bilisterne. APCOA PARKING yder en individuel service på hver  
enkel parkeringsområde og tilpasser sine produkter til kundernes 
ønsker og bilisternes parkeringsadfærd.

Hos apcoa paRKING er du i centrum.
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produKter og  
seRVICeyDelseR. som parkeringsadministrator tager apCoa parKIng sig ikke kun 

af den operative forretning men varetager også opgaver såsom  
markedsføring og udformning af selve parkeringsarealet.

APCOA PARKING øger udnyttelsen af parkeringsarealet med specielt 
udviklede marketingtiltag rettet mod forskellige målgrupper.

APCOA PARKING har udviklet sit eget management system og design
koncept til parkeringsarealer. Med en logisk og imødekommende ud
formning af parkeringsarealet sørger vi for, at bilisterne får en nem og 
overskuelig adgang til parkeringsmulighederne 

�� online-salg af langtidsparkering og forudbetalte 
parkeringsbilletter

�� Søgemaskineoptimeret internetsite for hvert parkeringshus 

�� visning af alle parkeringshuse i navigationsudstyr

�� facadereklame

�� værdikupon-kampagner

�� Mobile reklamer

�� Give-away-kampagner med samarbejdspartnere

�� overskuelige parkeringszoner

�� God belysning

�� Markerede fodgængerområder

�� Innovative og let tilgængelige parkeringssystemer 

Markedsføring af parkeringspladser

corporate infrastruktur

Grundejere kan forvente, at APCOA PARKING leverer produkter, ydelser  
og løsninger, der omfatter langt mere end blot simpel parkering.  
ud over parkeringsadministrationen tilbyder APCOA PARKING også 
innovative koncepter såsom taxastyringssystem og esolutions.

Alle brochurer fås online:

sPeCIAlIsteRNes KNOWhOW.

�� parkeringsadministration 

�� annonceringsløsninger

�� parkering på gaden 

�� parkeringsovervågning

�� taxastyringssystem 

�� E-solutions

Specielle serviceydelser

Ikke til at overse! en guerilla 
marketingkampagne i Milano 
bringer budskabet om det  
nyeste særtilbud ud til mål
gruppen på en opfindsom 
måde – med mærkater, der 
sættes på sidespejlet.

apCoa parKIng  
tiltrækker opmærk
somheden

WE KNoW HoW 

MaRKEtING
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apCoa parKIng tager sig 
af parkeringsarealet på over 
3.500 private lokationer i 
europa. I den forbindelse  
står apCoa parKIng også  
for drift af parkometre,  
kontrol af parkeringsskiver  
og betalingsautomater.

apCoa parKIng administrerer 
og driver parkeringspladser  
i forbindelse med sygehuse og  
klinikker over 100 forskel
lige steder i europa og åbner 
derved også op for nye ind
tægtskilder for ejendommenes 
ejere. APCOA PARKING sørger 
for, at tilkørselsveje er frie  
og sikrer planlægning af parker
ingsanlæggene. 

Over 60 steder i europa (bl.a. 
i Dublin, Antwerpen og london) 
har APCOA PARKING fået til 
opgave af bystyret at sikre at 
parkeringsbestemmelserne 
overholdes, herunder også drift 
af parkometre, kontrol af parke
ringstider og udstedelse af 
kontrolgebyrer.

Internationale hotelkæder ved, 
hvor vigtigt det er at have et  
parkeringshus, der drives  
optimalt. APCOA PARKING  
driver allerede hotelparkerings
huse på omkring 60 forskel  
lige lokationer, blandt andet 
hos Marriott i Warszawa og 
Kempinski i Dresden.

Ved hjælp af miljøbevidste kon  
cepter knytter apCoa parKIng  
privatbilisme sammen med  
offentlig transport over 100 
steder i europa. Nem adgang 
til parkering i forbindelse med  
offentligt transport sikrer mange  
bilister en tidsbesparende  
og miljøbevidst transport til 
og fra eksempelvis arbejde. 

park & control.Sygehusparkering. parkering på gaden. Hoteller.park & Ride.

APCOA PARKING driver parkeringshuse i over 30 lufthavne i europa 
med stor succes og tilbyder specielle serviceydelser og attraktive 
ekstratilbud på hvert enkelt sted. Vores ekspertise på området om  
fatter en særlig bæredygtig drift af lufthavnsparkering og mar
kedsføring af dem på internettet.

lufthavnsparkering.

APCOA PARKING markedsfører aktivt parkeringshuse i bycentrum og  
nær shoppingcentre, da de konkurrerer direkte med andre parke
ringshuse i nabolaget og ofte fungerer som flagskibe for hele kvarteret.  
I europa driver APCOA PARKING mere end 2.500 parkeringshuse i 
ca. 350 byer.

By- og shoppingcentre.

takket være apCoa parKIngs 
organisation fungerer over 
100 parkeringshuse og  
parkeringspladser helt uden 
køer, selv når der kommer 
mange bilister på én gang.  
For eksempel ved Friends Arena  
i stockholm, Allianz Arena i 
München eller messecenteret 
i Milano.

Messe-, events og 
konferencecentre.

APCOA PARKING –  
FORRetNINGsOMRåDeR.
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DeN RIGtIGe løsNING  
tIl eNhVeR PARKeRINGsPlADs.
Ved ethvert parkeringshus er omgivelserne afgørende for, hvad der er bilisternes behov. I shoppingcentre parkerer  
bilisterne som regel i flere timer, i en lufthavn eller ved en banegård muligvis i flere dage. hvis det er nødvendigt  
kan APCOA PARKING efter ønske indgå i udviklingsprojekter allerede fra starten af byggefasen. efter en 
grundig analyse af parkeringspladsens placeringen udarbejdes et komplet koncept for driften med takster,  
der er tilpasset de forskellige målgrupper og med individuel rådgivning på stedet. Men APCOA PARKING kan 
også hjælpe med at øge afkastet på eksisterende parkeringspladser ved hjælp af den nyeste teknologi og 
effektive marketingtiltag.

lufthavns
parkering 

by og  
shoppingcentre 

APCOA PARKING tilbyder forskellige løsningsmodeller, for eksempel administration baseret på et fast beløb, 
administration baseret på en kombination af fast beløb og en andel af omsætningen eller administration 
baseret udelukkende på en andel af omsætningen. Det gør partnerskabet meget fleksibelt.

APCOA PARKING tIlByDeR  
FleKsIBle løsNINGeR.

APCOA PARKING – FORRetNINGsOMRåDeR.

»I forbindelse med parkering 
på gaden overvåger apCoa 
PARKING efter aftale med os, 
at parkeringsreglerne over
holdes, kontrollerer hvor længe  
bilisterne holder parkeret, sty
rer opkrævningen af kontrol
gebyr og tager sig endda af at 
udføre service på betalings
automaterne. Kommunen har 
virkelig stor gavn den service 
som APCOA PARKING yder.«

»apCoa parKIng har i mange 
år udviklet og administreret 
parkeringskonceptet i Billund 
lufthavn og gjort det yderst 
professionelt. takket være 
dette mangeårige partnerskab 
har lufthavnen i dag kunde  
venlige og økonomisk veldrevne 
parkeringsmuligheder.«

WE KNoW HoW 

INDIvIDuEllE  
løSNINGER
Kira Fleck, Principle Officer 
for Sandwell council 

WE KNoW HoW 

pRofESSIoNElt 
paRtNERSKaB 
Kjeld Zacho Jørgensen,  
cEo Billund airport

parkering på gaden 

park & ride

sygehus 
parkerig

messer/events/
konferencecentre 

Park & Control

hotelparkering 

32,5 %

41,7 %

7,4 %

5,0 %

4,1 %

4,1 %

3,1 %

2,1 %
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APCOA PARKeRING øger ikke kun antallet af besøgende på din parke
ringsplads men vores produktsortiment omfatter også nogle ekstra 
serviceydeler. 

eKstRA seRVICeyDelseR.

Ekstra tilbud til bilister

Ekstra serviceydelser

�� Langtidsparkering for privatpersoner og firmaer

�� forskellige kortløsninger til parkering

�� Indkørselskort til flere parkeringshuse

�� online reservering

�� Kortløsninger til parkering i længere tid 

�� Kombineret billet til parkering og events 

�� xxl-parkering

�� parkeringsservice 

�� Sikker parkering 

�� Sikring af parkeringsplads 

�� Rengøring og service af biler 

�� online reservering

�� afbestillingsmuligheder ved forudbestilling

�� Eksklusiv service (concierge service) 

Konkurrencen mellem parkeringshusene er stor. Derfor er det meget 
vigtigt, at takster og serviceydelserne tilpasses optimalt til hvert 
enkelt sted. APCOA PARKING tilbyder alle de serviceydelser, som 
bilisterne har behov for. Vi tilbyder alt fra kort og langtidsparkering 
over specialtilbud til firmaer på en eller flere lokationer samt XXl
parkeringspladser til store køretøjer.

AttRAKtIVe seRVICeyDelseR 
FOR BIlIsteR.

»Klart strukturerede processer 
og alsidige udviklingsmulig
heder motiverer medarbejder
ne og fremmer teamånden – 
det er naturligvis også noget, 
kunderne i parkeringshuset 
mærker.«

»jeg prøver altid at finde et 
APCOA PARKING parkeringshus. 
den måde hvert niveau er  
opkaldt efter en by gør det me
get nemmere for mig at huske, 
hvor jeg parkerede.«

WE KNoW HoW 

KuNDEvENlIGHED

federico ferro, 
bilist

WE KNoW HoW 

tEaMWoRK 

Dagmar Kern, 
apcoa paRKING 
tyskland
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FORVeNteR Du BæReDyGtIGe  
løsNINGeR?

For at opnå langsigtet succes er det vigtigt at have en bæredygtig drift, 
der beskytter miljøet og skåner ressourcerne. APCOA PARKING gør 
brug af innovative løsninger for at sænke CO2udslippet i byerne og 
engagerer sig i bæredygtighed i samfundet. 

apcoa paRKING tænker på morgendagen  
allerede i dag.
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APCOA PARKING er bevidst om sit ansvar over for investorer og 
grundejer, men også over for samfundet og miljøet. Derfor reduce
rer vi trafikken i byerne ved at arbejde sammen med udbydere af 
navigationsudstyr og ved hjælp af informativ skiltning. I lufthavne 
benytter vi topmoderne shuttlebusser eller vores innovative taxa
styringssystem. På den måde yder vi et vigtigt bidrag til nedsæt
telse af CO2emissionerne.

løsNINGeR På eN  
MIljøBeVIDst VæKst.

Miljøvenlige løsninger fra apcoa paRKING

�� taxastyringssystem 

�� co2-reducerede shuttlebusser ved lufthavne

�� Reduceret trafik pga. kortere søgning efter parkeringsplads 

�� parkering til delebilordninger 

�� ladestationer til miljøvenlige el-biler 

Investorer og ejere af fast ejendom øger deres profit på lang sigt 
ved et samarbejde med APCOA PARKING. Inden for rammerne af  
vores Corporate social Responsibility sørger vi altid for en bæredygtig  
drift. Dette indebærer ikke bare, at vi er miljøansvarlige. Men 
også at vi har fokus på langsigtede partnerskaber med kunder og 
samarbejdspartnere.

BæReDyGtIGheD hOs  
APCOA PARKING.

et computersystem beregner 
emissionsmængden for hver 
taxa og leder de køretøjer, der 
udsender lavere mængder  
skadelige stoffer hurtigere frem 
til kunderne. siden juli 2011 
har kun miljøvenlige taxaer 
været tilladt i lufthavnen og  
på den måde er den årlige  
Co2 emission blevet sænket 
med 11.000 tons.

WE KNoW HoW 

BæREDyGtIGHED 

taxastyringssystem,  
arlanda lufthavn , Sverige
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FORVeNteR Du FORDele,  
DeR eR OVeRBeVIseNDe?

Vi ser os selv som leverandør af en service og er forpligtet til at  
gøre parkering så let og gennemskuelig for bilisterne som muligt.  
samtidig har vi fokus på at maksimere profitten for kunder og  
samarbejdspartnere. tilsammen udgør det vores overordnede vision. 

apcoa paRKING gør en forskel.
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APCOA PARKING arbejder ud fra et helhedsprincip, der tilfredsstiller 
både bilisterne og vores kunder. Med over 40 års erfaring har vi stor 
erfaring indenfor parkeringsområdet og kan altid finde den bedste 
løsning.

MeRe eND PARKeRING.
�� Eksperter fra 12 europæiske lande

�� International erfaring og lokalt kendskab

�� uafhængig, objektiv og med fokus på kerneforretningen

�� optimerede løsninger til alle typer parkeringsarealer 

�� Individuelt udformede løsninger 

�� Individuelle online eller offline løsninger til bestilling af parkering

�� Bæredygtig vækst 

�� Miljøvenlige løsninger 

�� corporate Social Responsibility

�� Maksimal Return on Investment

�� prissætnings- og afkaststyring

�� førende i Europa som følge af centralt indkøb

�� Markedsleder med over 7.500 lokationer i Europa

�� finansiel stabilitet i kraft af en varieret portefølje

�� Støt vækst i over 40 år

apcoa paRKING garanterer ekspertviden.

APCOA PARKING gør parkering profitabel.

apcoa paRKING tænker på morgendagen.

apcoa paRKING – Nummer 1 i Europa.

apcoa paRKING tilbyder skræddersyede  
løsninger.

PARKeRING I KORte tRæK. 
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APCOA PARKING har en klar vision for fremtiden: Vi ønsker at være  
førstevalget indenfor parkering. Førstevalget for investorer og grundejere,  
fordi APCOA PARKeRING tilbyder de allerbedste løsninger. Førstevalget 
for bilister takket være vores unikke produkter og services. Naturligvis  
også førstevalget for vores medarbejdere, fordi teamorienteret og  
troværdighed er værdier, der i vores virksomhed er mere end bare ord. 

apcoa paRKING – en pålidelige partner.
FORVeNteR Du MeRe eND  
BARe eN seRVICeuDByDeR?
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apcoa paRKING 
Danmark a/S

lanciavej 1A 
7100 Vejle 
tel. +45 70231331 
www.apcoa.dk


