Samenwerkingsverband van Eintracht Frankfurt en König + Neurath

ARBEIDSCULTUUR GAAT HAND IN HAND MET
SPORTCULTUUR
Aftrap voor de samenwerking tussen König + Neurath en Eintracht
Frankfurt
De internationaal opererende aanbieder van kantoormeubilair en ruimtelijke oplossingen in de Duitse
deelstaat Hessen, König + Neurath, is vooralsnog voor de komende twee jaar de nieuwe partner van de
gerenommeerde voetbalvereniging Eintracht Frankfurt.

Het familiebedrijf verdiept zich in de individuele arbeidscultuur van de succesvolle club uit de Duitse
eredivisie en past deze toe in meubelconcepten-op-maat, om met succes te kunnen inspelen op de
toegenomen eisen aan de werkomgeving. Van analyse en planning tot productie en duurzame service
staat König + Neurath Eintracht Frankfurt met talloze ideeën betrouwbaar terzijde bij de vormgeving en
inrichting van het nieuwe “ProfiCamp”.

“De samenwerking met König + Neurath is een belangrijk signaal voor de toekomst van Eintracht Frankfurt,
om onze arbeidsprocessen zo efficiënt mogelijk te structureren – niet in de laatste plaats met het oog op
het ontstaan van het nieuwe hoofdkwartier. Per slot van rekening houden we rekening met een verdere
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toename van het aantal medewerkers. Wij zijn het aan onze huidige en toekomstige medewerkers verplicht
een zo aantrekkelijk mogelijke werkomgeving te creëren”, aldus Arnfried Lemmle, directeur Sales en
Marketing van de naamloze vennootschap Eintracht Frankfurt Fußball AG.

In het kader van de samenwerking zal de boodschap van König + Neurath op de led-boarding in de
Commerzbank-Arena, op de sociale-mediakanalen van Eintracht Frankfurt en in verband met PR- en
spelersrechten te zien zijn. “Wij verheugen ons zeer op de tweejarige samenwerking. Gezamenlijke
kernwaarden als traditie, regionale gerichtheid met een Europese oriëntatie en oog voor de toekomst
verenigen onze twee merken”, zegt Jürgen Neubert, directeur Financiën van König + Neurath, over de tot
het eind van het seizoen 2020/21 overeengekomen samenwerking.
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