ABConsis
Ny markedssjef i ABC
Birger Fagernes (39) er ansatt som markedssjef i Arne B. Corneliussen AS hvor han vil
lede en stab av 6 erfarne produktsjefer og ha
salgs- og markedsansvar for det norske
markedet.
Birger har mer enn femten års salgs- og
markedsføringserfaring og kommer fra stillingen som salgsdirektør i Storms Chem. Laboratorium AS. Han har meget god erfaring fra forskjellige områder
innen næringsmiddelindustrien. Birger er utdannet diplomøkonom
og har tilleggsutdannelse innen markedsføring. Han tiltrer stillingen som markedssjef i ABC 4. mai 2009.

Vellykket satsing på NEF
Mange kunder fant veien til ABC på
NEF-utstillingen på Lillestrøm 2.-6.
februar. Standen var bygget opp som
en god, gammel kjøttforretning, og
fikk mange til å føle seg hjemme. Vår
uhøytidelige gjettekonkurranse ”Gjett
vekten på pølsa” ble besvart av 171
personer, og svarene varierte fra 68
gram til 45 kg! Korrekt vekt var
15000 g.
Den heldige vinner er Audun Grindheim, H.O. Grindheim AS,
Bergen. Premien er et besøk til et av Europas mest moderne slakterier i Horsens, deretter ”Kjøttbyen” i København og en hyggelig
kveld med god mat og drikke.
Vi fikk nok en gang erfare hvor viktig det er å delta på fagmesser
hvor det er en enestående mulighet til å møte kunder i et profesjonelt miljø. Våre produktsjefer presenterte spennende produkter med redusert fett og salt, potetprotein, Scanpro 1015-F og
uten E-stoffer. SCCB-tarmen fra Naturin med egenskaper som lett
kan forveksles med naturtarm, fikk behørig oppmerksomhet. Alle
reseptene fra messa er lagt ut til fri bruk på
www.abcorneliussen.no.

ABCs produksjonskapasitet utvides
Til tross for usikre tider har vi valgt en offensiv linje og arbeider
nå med å optimalisere vår produksjonslinje. Vi vil snart kunne
produsere opptil 150 tonn i uken, noe som er
en fordobling av dagens kapasitet. For å styrke
produksjonsplanleggingen er Anne Skaalgaard
ansatt som produksjonsplanlegger/ innkjøper.
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Arne B. Corneliussen AS er et
heleid datterselskap av det danske
konsernet DAT-SCHAUB – en av
verdens største tarmhandlere og
en stor aktør innen handel med
kjøtt og matvarer. Vi er leverandør
til kjøtt- og næringsmiddelindustrien med hovedvekt på natur- og
kunsttarmer, hjelpe- og tilsetningsstoffer, samt krydder og
smaksstoffer.
For mer informasjon om ABC,
vennligst kontakt adm. dir.
Arne Olafsen:
arne.olafsen@abcorneliussen.no
Adresse:
Risløkkveien 2, Postboks 424
Økern, 0513 Oslo
Telefon:
+47 22 88 46 00
Telefaks:
+47 22 88 46 46
www.abcorneliussen.no

