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Skiturister, der flyver fra CPH med SAS, kan nu også få transporteret deres 

bagage til lufthavnen af firmaet VALiZO. 

 

 

De tusindvis af danskere, der i de kommende måneder tager på skiferie med fly ud af 

København, kan nu få transporteret deres tunge bagage til lufthavnen af det danskejede 

bagagefirma, VALiZO. SAS har netop underskrevet en aftale med firmaet, så endnu flere   

rejsende nu også slipper for at stå i kø ved check-in og stor bagage indlevering.   

 

 

Hvorfor skal en velfortjent ferie altid begynde med stress og slæb?  

 

Sådan tænkte folkene bag bagagefirmaet VALiZO, den gang de fik forretningsideen: 

 

De kører hjem til folk, henter deres bagage og transporterer den til lufthavnen. Inden de forlader kunden, 

har denne fået både boardingkort og bagagekvitteringer udleveret af VALiZOs sikkerhedsgodkendte 

chauffør. Kunden kan således tage til lufthavnen med sin håndbagage og gå direkte op til security-check.  

 

Foregår transporten fra Hvidovre eller en anden forstad til København, skal kunden betale 395 kr. for 

check-in og transport af op til 6 stykker bagage. Prisen stiger en smule, jo længere væk fra hovedstaden, 

kunden bor.  

 

Siden VALiZO kom på markedet i sommeren 2016, har charterturister hos Spies, Apollo, Nortlander m.fl. 

kunnet gøre brug af firmaets bagage-service. Nu har SAS også underskrevet en aftale med VALiZO. Det 

betyder, at omkring 1.000 flere skirejsende hver lørdag i vintermånederne kan slippe for at slæbe ski og 

støvletasker til Københavns lufthavn. 

 

Slipper for slæb og stress 

Direktør for Danski, Stig Pedersen, glæder sig over at kunne tilbyde VALiZO bagage-service til sine 

gæster. Han anslår, at omkring 40% medbringer egne ski på ferien.  

 

– Jeg synes, det er et rigtigt godt koncept for vores gæster, som ofte har besvær med at komme i 

lufthavnen med al deres bagage. Nu kan de jo bare tage metro eller S-tog til lufthavnen med deres 

håndbagage. Det er en rigtig god service til prisen, fastslår Stig Pedersen. 

Han påpeger, at selve transporten af bagagen kun udgør halvdelen af den ydelse, kunden får hos 

VALiZO. Den anden halvdel oplever de rejsende, når de ankommer til lufthavnen. 

– Da bagagen er checket ind hjemmefra, slipper de for stress og lange check-in køer på de travle lørdage 

i højsæsonen. Nogle af vores gæster prøvede VALiZOs bagage-service sidste år, og vi har kun hørt godt 

om det. Med SAS som VALiZO-partner kan vi nu tilbyde næsten alle vores kunder bagage-service, siger 

Stig Pedersen. 

 

Sikkerhed i højsædet 

Netop sikkerheden er vital, når det handler om håndtering af andres bagage. Derfor er VALiZO blevet 

sikkerhedsgodkendt af SAS og af lufthavnen, og firmaets medarbejdere er godkendt af politi og PET.  
VALiZO skal sikre, at bagagen transporteres og håndteres i henhold til strikse sikkerhedsprocedurer, som 
flyselskaberne og lufthavnen er underlagt af myndighederne. 
 



 

Også bagagetransport ved hjemrejse 

Med VALiZO kan flypassagerer også slippe for at slæbe bagagen hjem fra lufthavnen, når ferien er slut. 

For 100 kr. mindre end udrejse-transportens pris bringer VALiZO ski og kufferter hjem til kunden igen. 

Man kan endda vælge at få kørt sine ski til ski-service (og evt. langtidsopbevaring) i skibutikken Snow 

Fun, som VALiZO samarbejdet med.    

 

VALiZO ejes og drives af fire danske partnere, som bl.a. har erfaringer fra ansættelser i lufthavnens 

sikkerhedsafdeling, med transport og logistik samt konsulentarbejde for virksomheder relateret til 

luftfartsindustrien.  

 

Yderligere oplysninger: 

VALiZO: Lars Konrad, partner. Tlf. 53 700 761, E-mail: lhk@valizo.eu, www.valizo.eu 

Danski: Stig Pedersen, direktør. Tlf. 29 22 61 70, E-mail: sp@danski.com 

 

 
 

SAS har netop underskrevet en aftale med VALiZO, så tusindvis af skiturister slipper for at stå i kø ved 

check-in og indlevering af ski til stor bagage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danskejede VALiZO er sikkerhedsgodkendt af SAS og af myndighederne. Og firmaets medarbejdere er 

godkendt af politi og PET. 
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