
International IT-virksomhed
vælger Horsens som base 
for europæisk satsning

Når Construction Center Denmark  
åbner kontor dørene til juli på det nye 
Campus i Horsens, flytter den koreanske 
IT-virksomhed Cherry Solutions ind med 
mål om at indtage det europæiske og 
danske marked fra Horsens
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blandt førende asiatiske virksom-
heder, er CEO i Cherry Europe, 
Anders Flensborg, meget op-
mærksom på at være den nye 
elev i klassen på det danske og 
europæiske marked:

- Det er vigtigt at have let ad-
gang til sparring, når man er ny 
på markedet. Horsens og Con-
struction Center Denmark er det 
oplagte valg for os, fordi vi kom-
mer til at sidde side om side med 
branchens kløgtigste hoveder, 
og hurtigt kan skabe os et stærkt 
netværk, fastslår han.

Valget af Horsens som Cherry 
Solutions nye base i Europa er 
valgt efter tæt dialog med Invest 
in Denmark, Construction Center 
Denmark, VIA University College i 
Horsens og Horsens Kommune.

Cherry Solutions A/S vil ind på det 
europæiske og danske marked 
og satser strategisk på en base i 
Horsens, som giver stærke rekrut-
teringsmuligheder.
 
- Fra Horsens kan vi rekruttere fra 
et stort felt af dygtige kandidater 
i Midtjylland, og samtidig sidder vi 
på forreste række i Construction 
Center Denmark, når det kommer 
til at samarbejde med og rekrut-
tere studerende fra VIA, fortæller 
Jan Binderup, CFO i Cherry Europe. 

FRA KOREA TIL  
CAMPUS I HORSENS
Cherry Solutions er en koreansk 
IT- og systemudbyder, der i øje-
blikket bevæger sig ind på både 
det amerikanske og europæiske 
marked. Virksomheden tilbyder  
en lang række IT-løsninger til 
virksomheder samt offentlige 
organisationer inden for bl.a.  
CyberSecurity, Enterprise Produc-
tivity, Remote Work & Support 
samt FinTech. 

Selv om produkterne har vel-
kendte og globale referencer 

SKAL DIN  
VIRKSOMHED 
HA’ ET  
IT-LØFT? 

Cherry Solutions leder lige nu efter en 
dansk virksomhed til et pilotprojekt, hvor 
de kan demonstrere digitale løsninger, 
der frigiver ressourcer og arbejdskraft. 

Er det din virksomhed? 
Så kontakt Anders Flensborg, CEO Cherry 
Europe på: 
anders@cherry-solutions.com 

Jan Binderup
CFO i Cherry Europe

Anders Flensborg
CEO i Cherry Europe
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