
Business2Business

Kids Furniture – Made in Denmark  
På besøg hos M. Schack Engel A/S - LIFETIME Kidsrooms: 
Hør om en lokal møbelproducents succeshistorie som  
verdensmarkedsleverandør

AGENDA |Onsdag, den 25. marts 2020

På adressen: M. Schack Engel A/S - LIFETIME Kidsrooms: Højervej 16, Sejerslev, 6280 i Højer

13:45 ANKOMST OG REGISTRERING 

14:00 Virksomhedsrundvisning* på dansk og tysk  
 John Engel, Adm. direktør og medejer af M. Schack Engel A/S 
 Keld Nielsen, Direktør og ejer af M. Schack Engel A/S 

 *OBS: Hvis du ikke er interesseret i rundvisningen, er du velkommen til at deltage fra kl. 14.45. På adressen:  
 Emmerlev Sogns Forsamlingshus, Sejerslevvej 3, Sejerslev, 6280 Højer.  Angiv dette venligst ved registrering.

På adressen: Emmerlev Sogns Forsamlingshus, Sejerslevvej 3, Sejerslev, 6280 Højer

14:45 ANKOMST OG REGISTRERING FOR SENERE DELTAGERE

15:00	 Velkomst	og	kaffe 
 Carsten Borg, Erhvervskonsulent, Fit4Jobs@WaddenC/Tønder Erhvervsråd   

15:15	 Præsentation	af	M.	Schack	Engel	A/S	og	brandet	LIFETIME	Kidsrooms		 
 Keld Nielsen, Direktør og ejer af M. Schack Engel A/S 

 • Produktion	og	afsætning	af	højkvalitetsprodukter	fra	Højer	og	ud	i	verdent 
  Keld Nielsen, Direktør og ejer af M. Schack Engel A/S 

 • Salg	og	markedsføring	til	Asien	og	resten	af	Verden	 
  Michael Just Nielsen, Salg- & marketingschef hos M. Schack Engel A/S

 • Salg	og	markedsføring	i	D	–	A	–	CH	regionen	(Tyskland,	Østrig	&	Schweiz) 
  Carsten Asmussen, Salgskoordinator hos M. Schack Engel A/S

16:30 NETWORKING

17:00 TAK FOR I DAG 

Oplæggene	vil	foregå	på	engelsk	og	tysk.	Der	er	mulighed	for	at	deltage	i	rundvisningen	på	dansk	
eller	tysk.	Det	er	gratis	at	deltage	i	arrangementet. 

Tilmeldingen	sker	inden	den	22.	marts	2020	på: https://bit.ly/3czl2Ab	

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra 
Den europæiske Fond for Regionaludvikling.
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LIFETIME	Kidsrooms	-	et	internationalt	brand	af	den	familieejede	 
danske	virksomhed	M.	Schack	Engel	A/S.

M. Schack Engel A/S har siden 1972 produceret, solgt og  
specialiseret sig i møbler, interiør og alt hvad der hører til  
børneværelset, hvor man kontinuerligt forsøger at udvikle og 
skabe forskellige universer for børnene, som giver plads til 
leg, læring og sikkerhed. 

De først børnesenge som kom ud af fabrikken tilbage i 1972, 
var på en måde unikke, da de udover at være lavet i massiv 
fyrretræ, kun var forbundet og samlet med trækiler og  

dermed hverken indeholdt skruer eller møtrikker. Denne måde at lave sengene på, blev dog senere hen 
ændret til det man i dag kender som Original sengen og som i dag stadig sælges med stor succes verden 
over. I dag sælger og leverer LIFETIME Kidsrooms deres møbler til over 35 lande.

Møblerne er designet i Danmark og produceret i bæredygtig og miljøvenlige omgivelser på virksom- 
hedens 13.500 m2 møbelfabrik i Højer. Alt elektricitet som bliver brugt kommer fra vindmøller og  
restmaterialer fra egen produktion, bliver brugt til, ikke kun at varme fabrikken op, men også enkelte 
omkringliggende huse samt det lokale forsamlingshus. Den grønne tankegang er helt i tråd med strategien 
hos M. Schack Engel A/S, der som børnemøbelproducent bærer et ansvar for børnenes fremtid.

Virksomheden styres og ejes stadigvæk i dag stadig af personer fra familien nemlig 3. generation John 
Engel(adm. direktør), dennes søn og 4. generation Henrik Engel(økonomichef) samt Keld Nielsen som 
ligeledes har været medejer og i virksomheden i mange år. 

“Med vores tilgang og fokus på de udfordringer som de forskellige markeder kan give, er vi stolte af 
stadig at kunne producere og levere vores produkter fra Danmark med fokus på design, kvalitet og 
godt håndværk og hvor vi med vores mere end 45 års erfaring indenfor børnemøbler stadig kan 
udtænke og have fokus på funktionalitet, komfort, sikkerhed samt bæredygtighed, som alt sammen 
gå op i en højere enhed.“ Keld Nielsen, Direktør og ejer af M. Schack Engel A/S 

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra 
Den europæiske Fond for Regionaludvikling.


