
Sæby Erhvervsforening inviterer til et spændende gå-hjem-møde den 4. 
februar klokken 16.00 på Hotel Viking. 

Her har du en unik mulighed for at møde Jacob Risgaard, der er gammel sæbydreng og 
succesfuld forretningsdrivende med virksomheden Coolshop.com ApS. Hør hans historie 
om, hvordan man som ung teenager i lille Sæby kan ende med at blive kåret som den 
virksomhed i Danmark, der gør det bedst på nettet foran over 20.000 andre deltagere. I dag 
er virksomheden i seks lande og med over 1,5 millioner faste kunder. 

Du kan også høre chefanalytiker hos Danish Crown A/S Karl Christian Møller fortælle 
om koncernen og slagteriet i Sæby. Danish Crown A/S er Europas største og verdens 
andenstørste svineslagteri. Alene på slagteriet i Sæby, som er kommunens største private 
arbejdsplads, bliver der hver uge slagtet omkring 48.000 svin. 

MØD JACOB RISGAARD FRA COOLSHOP 
OG HØR OM DANISH CROWN A/S I SÆBY

TID OG STED
Onsdag den 4. februar klokken 16.00 – 18.00, Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70 -72, 9300 Sæby

TILMELDING
Der er et begrænset antal pladser, så sørg for at tilmelde dig hurtigst muligt og senest den 2. februar: 

www.erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/51/ 

PROGRAM  >>

https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/51/
https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/51/


Kontakt: 
Telefon: 92 26 26 26
Mail: peur@erhvervshusnord.dk 

Adresse:
Erhvervshus Nord 
Kattegat Siloen 
Silovej 8, 1.sal
9900 Frederikshavn

Klokken 16.00 Velkommen ved Leif Stiholt, formand for Sæby     
 Erhvervsforening

Klokken 16.05  Jacob Risgaard, medejer af Coolshop.com Aps
 
 Jacob Risgaard der er født og opvokset i Sæby har siden 1996  
 beskæftiget sig med e-handel. Han er medejer af Coolshop.com, som  
 er nordens førende underholdingbutik på nettet, Streetman.dk samt   
 bestyrelsesmedlem og aktionær i SmartGuy, som er en førende   
 modetøjsbutik.

 Hør ham fortælle sin historie om, hvordan man som ung teenager i   
 Sæby kan ende med at få sin virksomhed kåret, som den bedste på   
 nettet foran 20.000 andre. 

Klokken 17.05 Pause

Klokken 17.15  Karl Christian Møller, chefanalytiker ved Danish Crown A/S 
 
 Sæby Slagteri indgår som en væsentlig brik Danish Crowns  
 danske slagteristruktur. Derfor spiller udviklingen på   
 verdensmarkedet, konkurrenceevnen hos danske    
 slagtesvineproducenter og Danish Crown, politiske rammevilkår og   
 naturligvis det lokale engagement en stor rolle for udviklingen på   
 slagteriet i Sæby.
 

Klokken 18.00  Tak for i dag 
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