
Med dæmningen til Møn og 
E47 lige i baghaven, så ligger 
Bogø på alle måder centralt 
for erhvervsudvikling. 

Og lige ved hovedfærdsels-
åren finder man et af landets 
mest spændende makkerpar, 
når det handler om det nye-
ste indenfor e-handel.

Webshops er egentlig kun 
det mest synlige i, hvad Dan 
Holck-Hansen og Jan Ørting 
beskæftiger sig med. De kan  
nemlig også trylle, når det 

handler om lagerstyring, IT, 
økonomisystemer, integration  
– i hver sin virksomhed, men 
alligevel sammen... 

E-handel på fremmarch
Det er nu heller ikke små-
ting, de to har bedrevet gen-
nem årene. Jan Ørting har 
med sit team i Vietnam gen-
nemført mere end 250 pro-
jekter indenfor e-handel, og 
Dan Holck-Hansen har som 
tidligere chef i Vordingborg 

Skal du ha’ lavet en webshop til din  
forretning, så er det Dan og Jan på Bogø,  
der støber kuglerne...

Det har han så gjort med 
virksomheden E-Synergi, der 
holder til i Vækstfabrikken 
E-handel på Bogø, det tid-
ligere Jupiter Plast. Samme 
sted holder Jan Ørting til 
med sin virksomhed 2tal 
Business Solutions. 

- Vi laver alle slags løsnin-
ger, siger Jan. Webshops, 
apps, integrationer med fx 
Economics, større interne 
systemer og meget andet. 
Om det er til Vestfrost med 
600 ansatte eller den lille 
lokale virksomhed, så går vi 
ind i det med krum hals!

Blandt kunderne er også  
Købmandstanden, Vording-
borg.in og Tandprotetikerens 
Finansieringsselskab.

Til at hjælpe på lageret er 
fem fleksjobbere beskæftiget. 

- Det er virkelig stabil 
arbejdskraft, fortsætter Dan. 
Her får de en chance mere i 
arbejdslivet, og de blomstrer 
ved igen at kunne gøre nytte 
og få relationer til kolleger.

Fleksible løsninger
Uanset hvad Dan og Jan laver, 
har de Møns Bank i ryggen.

- Jeg bruger Stege Erhverv, 
hvor erhvervschef Bart Roe-
tink altid er hurtig med at 
give svar, siger Dan.

- Og jeg bor i Præstø, hvor 
banken er super fleksibel i 
forhold til mine ønsker, tilfø-
jer Jan. Jeg oplever faktisk, 
at Møns Bank virkelig er på 
tæerne for at yde den bedste 
kundeservice – præcis som vi 
også gør overfor vores kun-
der. Store som små.

Lagerhåndtering er blevet nemt at gå til, takket være Dan Holck-Hansen og 
Jan Ørtings samarbejde – og mange andre opgaver løser de hver for sig.

Hold øje med
Vækstfabrikken på Bogø!

Dan og Jan  
styrer for vildt

Erhverv holdt utallige møder 
med små og store virksom-
heder.

- Mit hjerte banker for 
iværksætteri og udvikling, 
siger Dan, så efter to år  
som erhvervschef  
var det tid til  
at springe  
ud som  
iværk- 
sætter  
igen.
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