Skare Beef ApS
Privatejet kreaturopkøber og slagterivirksomhed

Skare Beef ApS

- branchens bedste alternativ!

Hvorfor vælge
Skare Beef ApS ?
• Vi kan tilbyde finansiering af slagtekalve.
• Vi har et stort netværk af dygtige vognmænd.
• Vi rykker hurtigt ud, når landmanden kalder.
•
•
•
•

Vi forarbejder alle egne varer.
Vi står aldrig stille - vi er i konstant udvikling.
Vi har altid en absolut konkurrencedygtig Notering.
Vi arbejder under 100  % ordnede forhold.

• Vi sætter service i højsædet.

Hvem er Skare Beef ApS?

Vi er slagteridelen i SkareGruppen, som forsyner vores opskæring med danske varer til både det
nationale og internationale marked.

Hvilken pris får du?

Du får en afregningspris, der til stadighed er konkurrencedygtig og beregnet ud fra en Notering,
som afspejler markedssituationen. Vi udbetaler hele beløbet umiddelbart efter slagtningen.

Hvem er vores leverandører?

Vi modtager dyr fra både store og små leverandører – lige fra 2 dyr til 2.000 dyr pr. år. Vi samarbejder med producenter, der ønsker frit at kunne vælge, hvor de vil levere deres kreaturer.
Hos os er der ingen leveringspligt.

Hvilke værdier sætter vi højst?

• Vi gør alt, hvad vi kan, for at servicere vores leverandører og kunder bedst muligt året rundt.
• Vi behandler kreaturerne med stor respekt – både under transport og slagtning.
• Vi ønsker at være de danske producenters foretrukne samarbejdspartner – både p.g.a.
kvaliteten, dialogen og landmandens frie valg til at vælge slagteri fra gang til gang.

Skare Beef ApS – branchens bedste alternativ!

KONTAKT OS

Peter Rask Nielsen
Tlf.: 40 41 61 51
PRN@skare.dk

Se vores aktuelle slagtepriser på:

www.skarebeef.dk
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