PRESSEMEDDELELSE

Dato: 12. november 2015

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

Torsdagsbrunch hos Danish Crown
Kommunikation

Ringsted Erhvervsforum inviterer lokale virksomheder til Torsdagsbrunch.
Den 26. november 2015 kl. 8.00 - 9.00 er det Danish Crown A/S, som byder på
en brunch på adressen Bragesvej 18 i Ringsted.

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 07

Danish Crown koncernen er en global kødvirksomhed og blandt verdens største
inden for sit felt. Koncernen er verdens største svinekødseksportør og Europas
største producent af svinekød. Fabrikken i Ringsted beskæftiger ca. 1.000
medarbejdere, og der slagtes ugentligt omkring 45.000 svin. Foruden slagtning
foretages opskæring, udbening, røgning, pakning og forsendelse af produkterne.

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

Kom og hør fabrikschef Jesper Frandsen fortælle mere om Danish Crown A/S.
Tilbud om rundvisning fredag den 27. november
Danish Crown A/S tilbyder 2 timers rundvisning fredag den 27. november i
tidsrummet kl. 8.00-10.00 for dem, som har lyst til at få et dybere indblik i
slagteriets aktiviteter i Ringsted.
Praktisk information
Benyt første parkeringsplads (ved den store flagstang) og indgangen ved
receptionen i bygningen, som ligger ud til - og parallelt med Bragesvej.
Tilmelding på www.ringsted.nemtilmeld.dk
For flere oplysninger kontakt: Erhvervskonsulent Lisbeth Eichen
– tlf.: 40 64 73 40, mail: lei@ringsted.dk

Torsdagsbrunch er arrangementer, hvor de enkelte virksomheder fortæller deres
historie – om deres udfordringer og succeser. Formålet er at give deltagerne ny
inspiration i forhold til virksomhedsdrift og vækst samtidig med, at Erhvervsforums
medlemmer får et øget kendskab til hinanden.
Arrangementet er åbent for alle Ringsteds virksomheder. På den måde er det
også muligt for virksomheder, der ikke er medlemmer af Ringsted Erhvervsforum
at snuse til foreningens arbejde.
Side 1 af 2

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Erhvervskonsulent Lisbeth Eichen
– tlf.: 40 64 73 40, mail: lei@ringsted.dk
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