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”Der er ingen skam i at bruge hinanden”

Der ligger en stor tilfredsstillelse i at blive inspireret af andre og selv bidrage til deres inspiration. Som
kommerciel direktør i Compass Group ser jeg netop dette som en af mine fornemmeste opgaver.
Ind imellem kan det være svært at se skoven for bare træer. Derfor er det med stolthed jeg kan sige, at vi
som virksomhed introducerer vores kunder for hinanden i et netværk, hvor vi skaber rammerne for
vidensdeling og inspiration til brug i egen kontekst.
I sidste uge havde vi stor succes med at invitere vores
nordjyske kunder til netværksmøde på Delimarché i Aalborg.

”Rigtig godt arrangement - Vi blev
inspireret af at se og smage nye
ting. I den grad - en stor fornøjelse”
Vibeke Woetman, BDO, visionshuset på Eternitten

Her holdt direktør Mogens Kornbo fra Siemens Real Estate (SRE)
et interessant indlæg om partnerskabets betydning og forventning inden for Facility Management. Som
direktør i SRE, og tidligere Københavns Lufthavne A/S, har han mange erfaringer at tage afsæt i. Gennem
sine valg af strategiske partnerskaber bidrager han til konstant at gøre sig til den foretrukne partner internt i
organisationen. Som partner for SRE ved vi, at det er en stor og spændende udfordring at spille hinanden

god.

Jeg synes det er et godt
koncept I har. Maden er lækker,
og præsentationen af jeres
koncern og lidt ”sidste nyt” er
også rigtig godt.

Aalborg oplever en forrygende vækst og adm. dir. Carsten
Engaard fra Søren Engaard A/S, introducerede visionerne for
Eternitgrunden inden for Real Estate. Compass Group har haft
et tæt samarbejde med Søren Engaard A/S omkring denne
udvikling. Netværksmødet blev afholdt i vores ”bidrag” til
projektet – Delimarché. Stedet indbefatter stor Food Court, café,
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møde- og festlokaler.

Vores vision er at Delimarché vil danne rammen for netværk blandt de mange virksomheder og ikke mindst
beboerne i området ved den gamle Eternitgrund i Aalborg. Jeg er utroligt glad for, at vi som global
virksomhed kan bidrage til lokalsamfundets udvikling, med respekt for netop det lokale islæt, med trends og
ideer hentet fra hele verden.
En stor tak til det store fremmøde og en særlig tak til vores kreative køkkenchef Kasper, for at forkæle os alle
sammen med en lækker brunchtallerken.
Bedste hilsner,
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