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Brussel, 19 maart 2018

ATALIAN start in samenwerking met Green Kitchen
zijn catering business line op in België
Dankzij een samenwerkingsakkoord met GREEN KITCHEN neemt ATALIAN Global
Services, belangrijke wereldwijde speler in het domein van de diensten aan bedrijven,
een concurrerende positie in de cateringsector.
ATALIAN en GREEN KITCHEN bieden een uitgebreide keuze aan BIO-, verse, gezonde
en gevarieerde producten. De prioriteit hierbij is en blijft de tevredenheid van onze
klanten.
GREEN KITCHEN/ATTITUDE staat voor:
• Een belangrijke lokale speler met een aanbod aan BIO- en ambachtelijke producten
met levering aan huis of op het werk;
• 3 grote bedrijfsrestaurants in Brussel.
De samenwerking GREEN KITCHEN /ATALIAN is een volgende stap in de groei van de
Groep ATALIAN.
« ATALIAN wenst zich te onderscheiden door een diversificatie van zijn diensten op de
Belgische markt van facilitaire diensten. Bedoeling is om een belangrijke en essentiële
partner te worden in multi-services. De aankoop van GREEN KITCHEN maakt deel uit van
deze strategie», verklaart Guido PERREMANS, CEO ATALIAN België en Nederland.
Vanaf nu zullen Matthias HANSSEN en Jean LEJEUNE hun concept, namelijk een verse,
BIO, natuurlijke en innoverende keuken, op nationaal vlak verder ontwikkelen.
Over ATALIAN:
Met een omzet van meer dan € 2 miljard, meer dan 100.000 werknemers en een
aanwezigheid in 31 landen, is ATALIAN een onafhankelijke leider op het gebied van
facilitaire diensten.
ATALIAN telt meer dan 25.000 klanten in de private en publieke sector.
De diensten worden vandaag de dag georganiseerd in verschillende gebieden:
Schoonmaak, Beveiliging, Multitechniek en Facility Management, Onthaal, Groenbeheer,
Afwerkingswerkzaamheden, Energiebeheer ...
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