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Brink Nordic ny erhvervspartner i Ringsted Unicef By 2016
Kommunikation

Brink Nordic, der producerer og sælger eksklusivt håndlavet glaspynt i dansk
design til bl.a. de royale paladser i England, er netop nu i gang med at designe
det, der bliver ”Ringsted Unicef-dråbe 2016”.

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 06

Brink Nordic er en forholdsvis ny virksomhed i Ringsted, da virksomheden
flyttede til kommunen i efteråret 2015. Alligevel er Brink Nordic en af de første
virksomheder til at melde sig under fanerne som erhvervspartner i Ringsted
Unicef By 2016. Og det er der flere gode grunde til ifølge Helge Brink,
virksomhedens ejer og kreative sjæl:

Mail.: MHL@RINGSTED.DK
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

”Vi er først og fremmest med, fordi det jo giver rigtig god mening at støtte
Unicefs arbejde og børnene i Myanmar, som er i fokus her i Ringsted. Men vi ser
det også en rigtig god mulighed for at fortælle om vores virksomhed og produkt
her i vores nye hjemkommune gennem Unicef-projektet. Og det er dejligt at
mærke, at der allerede nu er flere butikker, som er interesserede i at hjælpe os
med at sælge Unicef-dråben, så vi kan få samlet så meget ind som muligt”,
fortæller Helge Brink.
Han er netop nu ved at designe Unicef-dråben, der bliver en glasdråbe stærkt
inspireret af det logo, som er udviklet til Unicef By. Derfor bliver den blå Uniceffarve og temaet omkring vand en central del af designet, fortæller Helge Brink.
Unicef-dråben er således designet i Brink Nordics nye hovedkontor og showroom,
men den produceres i Europa hos Brink Nordics samarbejdspartnere, som er
verdenskendte for deres høje håndværksmæssige kvalitet.
Borgmester Henrik Hvidesten, der foreslog Brink Nordic at være med i projektet
kort før jul ved indvielsen af virksomhedens nye lokaler, er glad for, at Brink
Nordic så hurtigt har taget opgaven på sig:
”I byrådet havde vi jo et håb om, at projektet med at blive Unicef By her i 2016
både ville fange an på vores skoler og dagsinstitutioner, men også hos de lokale
virksomheder. Gennem Brink Nordics deltagelse får vi i fællesskab sat Ringsted på
landkortet, vi støtter en rigtig god sag, og vi får også skabt nye samarbejder
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mellem virksomheder og handlende i kommunen”, siger borgmester Henrik
Hvidesten.
Brink Nordic eksporterer ca. 60 procent af deres produkter til udlandet og i
Danmark forhandles Brink Nordic produkterne hos bl.a. Illums Bolighus, Royal
Copenhagen, Nationalmuseet, Amalienborg, Christiansborg, i Tivoli og gennem
coop.dk. Unicef-dråben kommer i handlen i en række butikker i Ringsted frem
mod påske og kan købes direkte af virksomheder og andre fx til gaver eller
udsmykning. Hver gang der bliver solgt en Unicef-dråbe, der sælges for 79,95 kr. støtter Brink Nordic med 25 kr.

Faktaboks om Unicef By 2016:
Ringsted Kommune har takket ja til at blive UNICEF By for at støtte den gode sag,
og fordi det er en god måde at lære kommunens egne børn og unge om UNICEFs
arbejde og de vilkår, som børn vokser op under andre steder i verden. Samtidig er
det også en god mulighed for at sætte Ringsted på landkortet, for at give borgere
og besøgende en række gode oplevelser – og ikke mindst for at samle hele
kommunen om et fælles projekt.
Projektet har tre overordnede formål:




Læring
Indsamling
Synlighed

Projektet i Myanmar bliver en del af UNICEFs globale WASH program, der har til
formål at sikre rent drikkevand, gode toiletforhold og viden om god hygiejne til
børn og unge i verdens fattigste lande, fordi:





663 millioner mennesker har stadig ikke adgang til rent vand.
Over 1.500 børn dør hver eneste dag af vandbårne sygdomme som
diarré.
Lungebetændelse og diarré tager livet af flest børn verden over – begge
sygdomme kan forebygges med adgang til rent vand og bedre hygiejne.
UNICEF arbejder målrettet med at sørge for adgang til rent vand i mere
end 100 udviklingslande.

På UNICEF By ambassaden på Ringsted Bibliotek kan du blive klogere på UNICEF
By projektet og deltage i arrangementer, der sætter fokus på børns vilkår, vand
og sanitet.
Se mere på www.unicefby2016.dk

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
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Borgmester Henrik Hvidesten tlf.: 24480621
Marie-Louise Rathsach, Sales Manager hos Brink Nordic tlf.: 48 79 97 00
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