DanBred etablerer datterselskab i Belgien
Svineavlsselskabet DanBred styrker sin position ved at etablerer et datterselskab i
Belgien.
D. 15. november, 2021, Ballerup, Danmark

DanBred kan nu annoncere, at firmaet vil etablere et datterselskab i Belgien. Med
etableringen af DanBred Belgien bliver firmaet i højere grad en integreret del af det
belgiske marked, hvilket spiller sammen med strategien om at komme tættere på
kunderne over alt i verden.
En essentiel del af DanBreds strategi, Next Level DanBred, er at øge den lokale
tilstedeværelse på alle relevante markeder. Derfor er firmaet fokuseret på at opbygge
og styrke en solid struktur af kundeorienterede datterselskaber rundt omkring i verden –
dette inkluderer nu også Belgien. ”Belgien er et de mest væsentlige markeder for os, så
det er simpelthen et marked, hvor vi skal være stærkt til stede! Det er et meget
konkurrencepræget marked med professionelle griseproducenter, hvilket gør det endnu
vigtigere for os at sikre vores direkte tilstedeværelse,” forklarer Claus Fertin, adm.
direktør i DanBred.
Kunderne er centrum for alt, hvad DanBred foretager sig. Målet med etableringen af
DanBred Belgien er at udvikle et tættere samarbejde direkte med de belgiske kunder,
så firmaet fortsat kan levere verdensklasse genetik og fantastisk service her. Peter
Thomsen, Regional Sales Manager, Western Europe, i DanBred, forklarer: ”Vi vil gerne
etablere os som kundernes samarbejdspartner, og den bedste måde at gøre dette på,
er ved at være til stede lokalt på markedet.” DanBred tror på, at etableringen af
DanBred Belgien vil bringe virksomheden tættere på kunderne.
Etableringen af det belgiske datterselskab er sket i samarbejde med den mangeårige
DanBred-partner DanaPig. Dette tætte samarbejde er med til at sikre vækst og
kontinuitet samt en solid forståelse for, hvordan det belgiske marked fungerer. De
belgiske kunder kender således allerede til DanBred genetik og virksomhedens
højeffektive avlsdyr, hvilket giver DanBred Belgien et forspring på markedet, da
virksomheden kan bygge oven på flere års fokuseret arbejde på markedet.
Om DanBred
DanBred P/S er et af verdens førende internationale svineavlsselskaber. Vi sigter efter
at være den foretrukne leverandør af genetikprodukter og serviceløsninger til
kommercielle svineproducenter verden over ved at tilbyde værdifulde løsninger, der
lever op til vores kunders behov bedre end alle andre alternativer. I mere end 120 år
har vi udviklet vores avlssystem, derfor repræsenterer DanBred nu de mest effektive
avlsdyr i verden. Derudover tilbyder vi et stort udbud af serviceløsninger og gratis
manualer, der hjælper vores kunder med at få det bedste ud af vores verdensklasse
genetik. DanBred P/S er ejet af Landbrug & Fødevarer, Danish Agro og
Holdingselskabet DBI A/S. Your business. Our DNA. Det hele handler om generne – og

vi bliver ved med at forbedre vores. For yderligere information kan du besøge:
https://danbred.com/da/
For yderligere presseinformation besøg: https://danbred.com/press/
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