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UMOE Restaurants väljer Ganeida
Security
Ganeida Security Consulting AB har tecknat ett ramavtal med UMOE
Restaurants som innebär att Ganeida blir koncernens leverantör av
säkerhetstjänster i Sverige och Danmark.
Med 340 restauranger och caféer, 8 000 anställda och en omsättning på 4,3
miljarder kronor är den norska koncernen UMOE Restaurants en av de största
aktörerna inom restaurang i Skandinavien. UMOE Restaurants äger bland
annat King Food, som har franchiserättigheterna till Burger King i
Skandinavien, och American Bistro, som driver Friday's i Norge och Sverige.
Koncernen äger dessutom rättigheterna till Starbucks i Norge och Sverige.
-UMOE Restaurants är i stark tillväxt i hela Skandinavien. Vi ser fram emot ett
konstruktivt samarbete med Ganeida Security som vi uppfattar som ett ungt,
energiskt och dynamiskt företag. Samarbetet med Ganeida ska medföra att
våra högt ställda krav på utvalda tjänster tillgodoses i Sverige och Danmark,
säger Peter Rahm, säkerhetschef för UMOE Restaurants.
-Vi är väldigt glada över detta samarbete då UMOE Restaurants är en mycket
spännande och expansiv koncern med en rad starka varumärken i sin portfölj.
Det är dessutom en strategiskt viktig relation för oss då den innebär att vi på
allvar tar steget in på de norska och danska marknaderna, säger Johan
Östlund, vd för Ganeida Security Consulting.
För ytterligare information om Ganeida Security, besök gärna ganeida.se
Företagets kontaktperson i det här ärendet:
Johan Östlund | 08-533 340 20 | info@ganeida.se

Det intelligenta säkerhetsföretaget
Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhetsföretag med
expertis inom spaning, riskhantering, due diligence, bakgrundskontroller,
underrättelser och åtgärder mot industrispionage.
Genom inhämtning och analys av information hjälper Ganeida Security
företag och offentlig förvaltning att skydda sig mot externa och interna hot
samt fatta välgrundade och kostnadsbesparande beslut vilket borgar för
långsiktig trygghet och effektivitet.
Ganeida Securitys affärsidé är att med spjutspetskompetens och avancerad
teknik som ledord hjälpa kunden att skydda företagskritisk information
samtidigt som kundens eget behov av kvalificerad information tillgodoses
genom sofistikerad utrednings- och underrättelseverksamhet.
Företaget nominerades år 2013 till Security Awards i kategorin årets
nykomling.

