
 

 

Ændringer i vores internationale aktiviteter 
 

Kære samarbejdspartner   

Vores internationale aktiviteter er vokset støt gennem de seneste år. Der er flere årsager til denne succes, 

men den vigtigste enkeltstående årsag er vores gode samarbejde med vores partnere. Det er en del af 

vores DNA at vi arbejder sammen med jer hele vejen; først når ordrerne begynder at komme, betegner vi 

en produktlancering som succesfuld. 

Vi er også bredt anerkendt for vores høje kvalitet og vores evne til at udvikle produkter, som skaber værdi 

for alle i værdikæden. Vi kan gennem uvildige tests og mange tilfredse kunder dokumentere produkternes 

værdi. 

Ændringer i organisationen 
Den stigende succes genererer en masse aktiviteter og mange rejser. På baggrund af dette må jeg desværre 

meddele, at Nils J. Pedersen har valgt at forlade R2 familien for at kunne tilbringe mere tid sammen med sin 

kone og deres tvillinger. Nils har i næsten 7 år spillet en stor rolle i vores eksportaktiviteter, og der er ikke 

mange af jer, der ikke kender ham. Jeg ved, at det ikke har været en let beslutning for Nils, da mange af 

samarbejdsforholdene har udviklet sig til venskaber. 

Som den meget professionelle og dedikerede person, Nils er, har det været meget vigtigt for ham, at 

overleveringsprocessen bliver så smidig og gnidningsløs som muligt. Det skal han have tak for. Nils har sin 

sidste arbejdsdag hos R2 Agro den 16. august. 

Ny eksportchef om bord  
Jeg er glad for at kunne meddele, at Torben Jensen er startet hos R2 Agro som eksportchef. Torben har lang 

erfaring i agro-branchen, han er uddannet driftsleder i 1999, har arbejdet i Østeuropa og har gennem de 

seneste 5 år arbejdet med salgsudvikling i SPF Denmark / DanBred. Torben startede den 1. august, og han 

bruger således nu tid på at lære nogle af vores fantastiske samarbejdspartnere rundt omkring i verden at 

kende. 

 

Flere ressourcer   
Vi har brugt de seneste 6 måneder på at vurdere de samlede ressourcer inden for det internationale 

område for at imødekomme de forskellige kompetencer og omfattende aktiviteter. Formålet har været at 

kunne sikre den bedst mulige service til vores samarbejdspartnere. Derfor er det med stor fornøjelse at jeg 

kan meddele, at Ebbe Søndergaard, som primært har været involveret i eksportsalg indenfor 

minkbranchen, med omgående virkning også vil være involveret i eksport aktiviteter. Før Ebbe kom til R2 

Agro i 2017, havde en han lang karriere i premix-industrien i Danmark. Ebbe bliver en vigtig brik i at 

videreudvikle forretningen.     



 
 

Ny afdeling 
Salget i Sydøstasien er steget meget gennem nogle år, derfor har vi besluttet at tiden nu er moden til, at vi 

bliver mere synlige i denne region, hvilket giver os mulighed for bedre at hjælpe vores samarbejdspartnere 

og deres kunder og for at øge markedet yderligere. Det er derfor med stolthed, at jeg kan meddele, at 

Thinh Nguyen Tien (MSc Animal Production) allerede gennem nogen tid har været en del af R2 familien. 

Thinh har en stærk baggrund med stor viden inden husdyrernæring: vitaminer, mineraler, tilskudsfoder og 

rådgivning.  I er meget velkomne til at kontakte ham for rådgivning, salgstræning og teknisk support.  

Vi er klar til fremtiden  
Jeg er overbevist om, at ovennævnte ændringer vil få en positiv effekt og at de vil kunne bidrage til 

yderligere udvikling af vores forretning. Vi er dedikerede til at hjælpe jer i et endnu tættere samarbejde. 

Rent praktisk vil vi kontakte jer, hvis disse ændringer har direkte indflydelse for jer. Det er dog vigtigt for 

mig at bede om jeres forståelse i denne periode, hvor der sker en del ændringer – MEN kontakt mig 

endelig, hvis I har behov for en uddybning eller hvis I har spørgsmål.  

Jeg ser frem til at udvikle vores aktiviteter sammen med jer. 

Med venlig hilsen 

Jesper Møller Nielsen 

 

Head of Sales 

 

 

To contact: 
Jesper Møller Nielsen – Mobile: +45 4018 3055  Mail: jmn@2agro.com 

Thinh Nguyen Tien – Mobile: +84 9 04091317 Mail: tnt@2agro.com 

Torben Jensen - Mobile +45 4010 9255  Mail: tje@2agro.com 

Ebbe Søndergaard - Mobile +45 9339 1272  Mail: es@2agro.com 

 

     

 


