
“Jeg har en forventning om at blive en del af en vækst-
virksomhed, med en god kultur, i et uformelt miljø og 
med klare målsætninger. Jeg glæder mig meget til at 
bidrage til udviklingen hos AAG og sikre den forsatte 
vækst.”

Jesper Hønning, Salgschef 
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Det er med stor glæde, at vi kan præsentere AAG’s nye salgschef, Jesper Hønning. Jesper har en baggrund som akade-
miøkonom i salg og har gennem de sidste 21 år beskæftiget sig med salg og ledelse, senest som Salgschef hos PRO TEC 
Vinduer i Holstebro.

AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S har i de senere år realiseret en ekspansiv udvikling, og det er ejernes målsætning at 
denne udvikling skal fortsætte via yderligere ekspansion i afsætningen i DK og på de nære eksportmarkeder. Jesper er man-
den som skal bringe AAG’s salgsorganisation til nye højder, og gå forrest i udviklingen med en klar målsætning om øget 
vækst. Han bliver ansvarlig for salgsafdelingen og den samlede salgsindsats, og skal, sammen med den øvrige salgsorga-
nisation, sætte fokus på at realisere den vedtagne salgsstrategi – herunder at sikre salgsindsatsen altid er professionel, 
kompetent og fokuseret på at give kunderne størst mulig værdi og den absolut bedste service.   

Jesper er startet hos AAG den 1. april 2016 og kan fremadrettet kontaktes på telefon 2330 4020 eller pr. mail jh@aag-gummi.dk. 
Vi håber, at både kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere vil tage rigtig godt imod ham.

OM AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK A/S
Aalborg Gummivarefabrik A/S udvikler, afsætter og producerer tekniske gummiprodukter og er i dag én af Danmarks førende    
leverandører af disse. AAG har mere end 80 års erfaring og med et produktsortiment bestående af 12.000 varenumre dækker 
AAG behovet for kvalitetsprodukter inden for brancherne transport, marine, byggeri, landbrug, offshore vind/olie/gas, industri og 
detail.

AAG har en stor faglig viden om tekniske gummiprodukter, hvilket kommer kunderne til gode i form af rådgivning og kompetent 
vejledning. AAG adskiller sig fra andre aktører på markedet ved at tilbyde både standardløsninger og individuelle kundetilpas-
sede løsninger. AAG lægger vægt på konstant at være i udvikling, og gennem en klart defineret profil er målsætningen fremover at 
være fokuseret på at udvikle og afsætte helstøbte løsninger, der giver store kundefordele og tager afsæt i kundespecifikke ønsker 
og behov. 

Læs mere på: www.aag-gummi.dk

For yderligere information kontakt: 
René Jacobsen, adm. direktør, AAG Aalborg Gummivarefabrik A/S, telefon +45 20 10 97 37 
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