Datum: 2020-03-18

Fåddmanutmaningen med anledning av Covid-19!

I samband med den extraordinära situation vi befinner oss i kölvattnet av Coronavirus
utbrottet ( COVID-19 ) som sätter extrem press på samhället och vissa branscher är mer
utsatta än andra för svåra påfrestningar som resulterar i kraftigt minskade intäkter och
kanske i värsta fall inte överlever denna kris. Fåddman försöker därför att bidra så gott det
går med att stödja den svårt drabbade HoReCa branschen.
Dels för att visa uppskattning till våra duktiga medarbetare/personal och samtidigt hjälpa
en utsatt bransch kommer Fåddman under en kommande period att minst en gång i veckan
bjuda samtliga medarbetare på lunch från lokala lunchkrogar i anknytning till våra fabriker.
Fåddmans insats kanske är en droppe i havet men utmaningen står i att våra kollegor i
branschen gör liknande insatser då konferenser och kickoff arrangemang är inställda.
Då kan detta göra skillnad på riktigt!
Fåddman AB är en traditionell livsmedelsproducent med cirka 130 medarbetare fördelat på tre stycken
produktionsanläggningar där bort emot 90% av personalen har med sig matlåda som är tillverkad hemma
med råvaror från detaljhandeln som i sin tur har god försäljning just nu på grund av ”bunkring”.

Vi hoppas att flertalet andra företag och producenter antar utmaningen från Fåddman och
presenterar liknande eller till och med bättre förslag för att stödja den hårt utsatta HoReCa
branschen! (* HoReCa är en branschförkortning för hotell, restaurang , cafe/catering )

För mer information:
Andreas Bornmo
Försäljning & Marknadschef
Fåddman AB
0046 70 394 03 00
anette.asp@faddman.se
Fåddman AB är ett genuint familjeföretag med över 50 års erfarenhet av Svensk matproduktion inom kött-och charkprodukter. Fåddman AB är idag ett
av Sveriges ledande matföretag med ca 130 medarbetare, tre produktionsanläggningar med en årsomsättning på ca 500 MSEK.
Företaget ägs och drivs i andra generationen av familjen Schempp.
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