
Sigarenfabriek J. Cortès plaatst AED-toestel
aan ingangspoort
J. Cortès installeerde vorige week een AED aan de toegangspoort van hun bedrijf in Zwevegem-

Knokke. Een AED, automatische externe defibrillator, is een draagbaar toestel dat wordt

gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand. J. Cortès schenkt dit

toestel aan de gemeente. Hiermee wil het bedrijf niet enkel de hartveiligheid van hun

medewerkers en bezoekers garanderen, maar van de hele gemeente.



Hartveilig bedrijf



OVER J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

J. Cortès steunt de werking van het Rode Kruis al jaren, op allerhande manieren. Zo wordt er

jaarlijks bloed gedoneerd door de Cortésiens en ontvingen zij al het label 'Onderneming met een

hart' en 'Hartveilig bedrijf'. Met de installatie van het AED toestel gaan ze een stapje verder in

hun verbintenis met het Rode Kruis. J. Cortès engageert zich daarenboven om de nodige

opleidingen te volgen in het kader van reanimeren en defibrilleren / bedrijfseerstehulp.

Wij vinden het als bedrijf belangrijk om iets terug te doen voor de gemeente en
gemeenschap. Voor ons is dat een kleine moeite die een groot verschil kan
maken.
— Fred Vandermarliere, J. Cortès

Meer info Onderneming met een hart

Meer info Hartveilig bedrijf

Uitnodiging persconferentie

Het Rode Kruis en J. Cortès nodigen u graag uit op de persconferentie op donderdag 11 oktober

om 17.30 waar ook de schepen van welzijn een woordje zal spreken.

Locatie: J. Cortès: Pannenbakkersstraat 1 - Zwevegem.

Graag uw aanwezigheid bevestigen via regine.moeyaert@jcortes.com.

J. Cortès cigars

http://www.jcortes.com/
http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net?id=16748#BEDRIJF
http://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed/als-bedrijf/onderneming-met-een-hart/
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