Om Jopa ApS

Jopa ApS er en 100% dansk ejet virksomhed, der er et datterselskab til Spedition Frost ApS. Vi
har haft relationer til transportsektoren i mere end 30 år, hvorfor vi idag har et godt kendskab til
branchen. De 30 års erfaring gør at vi kender til alle emballeringskrav, samt håndteringen af
produkter.
Vi har handlet med transportemballage siden begyndelsen af 1990´erne, hovedsageligt ved
import af træ- og plastikpaller, træemballage, pallerammer, engangspaller samt halvfabrikata og
deraf beslægtede produkter inden for træ- og emballageindustrien.
De produkter vi importerer fra Østeuropa gennemgår en løbende kontrol blandt andet i form af
stikprøvekontrol. Ligeledes opfylder alle vore produkter danske og skandinaviske kvalitetskrav.
Jopa ApS er en virksomhed i rivende udvikling som er blandt Danmarks hurtigst voksende
virksomheder. I august 2008 blev Jopa ApS kåret til gazellevirksomhed med landsplacering
som nr. 407 ud af 2475 virksomheder. Jopa ApS opnår igen i 2011 AAA® (Trippel A) rating, den
højeste kreditvurdering hos Dun & Bradstreet's. Med disse kvalitetsstempler kan De trygt indgå
forretningsaftaler med Jopa ApS.
I 2010 er det vores målsætning at indføre en miljøpolitik. Det skulle gerne resultere i en mindre
påvirkning af miljøet og identificere mulighederne for at mindste CO2 udslip og reducere
omkostninger, som i sidste ende vil komme vore kunder til gode i fremtiden.
Historien
om Jopa ApS

1989
SPEDITION FROST APS køber JOPA APS af Mirator i Norrkøping.
1990
JOPA begynder at importere eur paller og biobrændsel fra Polen og
omsætningen stiger stille og roligt de kommende år.
1993
JOPA flytter fra Sydhavnen til Glostrup
1996
I maj måned finder vi de første leverandører af palle elementer i Litauen.
1999
JOPA flytter til nuværende lokaler på Nordholmen 13, Hvidovre og åbner
samtidig et udendørs lager i Valby til opbevaring af paller og brænde.
2000
Hele produktionen af EUR paller, industri og engangspaller bliver flyttet
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til Litauen
2001
JOPA har den første eksport til Sydsverige direkte fra Baltikum og starter
med import af træpiller fra Litauen.
2002
Begynder i mindre målestok med import af plastikpaller fra Tyskland og Belgien.
2003
JOPA må udvide med yderligere personale p.g.a en årlig vækst på 20%
2004
JOPA har de første forhandlinger med leverandører fra Baltikum om import af
nye varmebehandlede ISPM 15 - IPPC standard eur paller.
2005 April
JOPA importerer de første haveborde fra Letland
2006
Begynder import af forskellige standardpaller som benyttes af
kemikalieindustrien i Europa og USA, såsom CP1, CP2 og CP3 paller.
I midten af året åbnes yderligere et fjernlager i Kongerslev i Nordjylland.
2007
Året starter godt med stor volumenfremgang indenfor erhvervskunder og dermed
følgende omsætningsfremgang som en gazellevirksomhed.
JOPA opnår i juni 2007 AAA® (Trippel A) rating, der er den højeste
vurdering efter Dun & Bradstreet's kreditvurdering.
Karakteren gives til mindre end 8 % af alle selskaber i Danmark. og
virksomheder, der evner at præsentere en solid økonomi,
samt en særdeles god evne til at imødekomme betalingsforpligtelser m.v.
Vi er selvfølgelig stolte af dette eftertragtede AAA® diplom og det er i
sig selv en kvalitetsanerkendelse, der placerer JOPA som den leverandør
De trygt kan samarbejde med fremover.
2008
1. April åbner JOPA yderligere et fjernlager til at betjene vore kunder i Nordsjælland.
SPEDITION FROST APS har overtaget den tidligere materielgård på Industrivej 4,
3320 Skævinge fra Hillerød Kommune efter kommune sammenlægningen.
I løbet af april måned vil en del erhverskunder blive betjent fra dette lager. Derudover
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vil private kunder også få mulighed for afhentning fra dette lager i eet begrænset tidsrum.
2009
Året har været præget af mindre aktivitet. JOPA mærkede også finanskrisen, som særligt
ramte
transportbranchen i 2009.
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