
Baggrunden for etableringen af det nye 
samarbejde er at Brødr. Ewers ønsker 
en stærkere selvstændig profil. Nutri-
min og Brødr. Ewers har også samme 
værdinormer med hensyn til at levere 
kvalitets- og serviceydelser samt udvise 
godt købmandskab. 

Vi vil gennem vores faglige rådgivning 
og kvalitetsprodukter medvirke til at 
sikre alle vores kunder de bedste pro-
duktionsresultater, siger salgsdirektør 
Benjamin Hansen fra Brødr. Ewers.

Et bredt sortiment, der kan dække 
ethvert behov
Det er vigtigt, at alle landmænd har mu-
lighed for at købe de blandinger, som 
passer til den pågældende besætnings 
behov og foderstrategi.
 
Brødr. Ewers leverer standard og kun-
detilpassede mineralblandinger til 
både kvæg og svin, uanset om det er til 
konventionelt, Non gmo eller økologisk 
drift, oplyser Benjamin Hansen. 

Brødr. Ewers indgår nyt samarbejde med Nutrimin om 
levering af vitamin- og mineralblandinger til landbruget

Et strategisk godt match
Strategisk passer samarbejdet med 
Nutrimin perfekt med vort ønske i 
Brødr. Ewers A/S om en mere selvstæn-
dig profil i markedet på salg af minera-
ler til både svin og kvæg. 
Vi har derfor store forventninger til det 
nye samarbejde og at vi kan øge vores 
markedsandel på begge områder, 
understreger Benjamin Hansen, Brødr. 
Ewers.

Yderligere information, kontakt:

Salgsdirektør Benjamin Schmidt Hansen
bsh@brdr-ewers.dk, 2321 4175

Produktion og kvalitet
Salgsdirektør Torben Nielsen fra Nutri-
min oplyser, at alle mineralblandinger 
produceres af råvarer med høj fordø-
jelighed fra anerkendte leverandører. 
Råvarernes kvalitet, vores moderne 
produktionsanlæg samt omhyggelige 
og kompetente medarbejdere sikrer en 
høj kvalitet. 
Vores produkter er Fami-QS certificere-
de, hvilket er et internationalt anerkendt 
kvalitetsstyringssystem indenfor mine-
ralproduktion.

Nutrimin tilbyder også mineraler til øko-
logiske kvæg- og svinebesætninger. 
Her anvender vi udelukkende råvarer 
fra anerkendte og økologisk-certifice-
rede leverandører, og mineralblandin-
gerne bliver produceret efter de dan-
ske forskrifter for økologisk foder. Vores 
økologiske mineraler fremstilles som 
kundetilpassede blandinger, sammen-
sat i samarbejde med vores og evt. 
kundens egne rådgivere, siger Torben 
Nielsen, Nutrimin.
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