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Better Moments hædret med Børsens Gazelle-pris
•
•
•

Better Moments blev den 7. December kåret som Gazelle-virksomhed af dagbladet
Børsen.
Gazelle-virksomheder skal som minimum have fordoblet sin omsætning over en fireårig
periode.
Better Moments er vokset mere end 160% over de sidste 4 år.

Allerød, 13. december 2018:
Better Moments har netop modtaget Gazelle-prisen fra dagbladet Børsen, efter flere år med stærk
vækst. Den prestigefyldte pris gives til Danmarks hurtigst voksende virksomheder, der har
opnået en positiv vækst i hvert af de seneste fire regnskabsår, samtidig med at omsætningen i
perioden som minimum er blevet fordoblet.
"Da Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen talte til alle os nye Gazelle-virksomheder
efterfulgt af et stående bifald fra omkring 1.700 gæster, følte jeg mig ydmyg og stolt på samme
tid," sagde CEO og grundlægger Christian Nørgaard efter prisceremonien på Tivoli Hotel &
Congress Center i København.
Siden 2013 har Better Moments organiseret eksklusive foto-workshops med internationalt
anerkendte fotografer, og har siden da udvidet sin portefølje af destinationer og eksperter
betydeligt. Mens der i starten kun blev udbudt 3 workshops, udbyder Better Moments i dag
workshops på 17 destinationer fordelt på 3 kontinenter - Europa, Asien og Afrika.
Kombinationen af nye gæster og loyale gæster der tidligere har rejst med Better Moments har
muliggjort en vækst på intet mindre end 160% over de seneste fire år, hvilket tydeligt bekræfter
Christian Nørgaards oprindelige tro på et marked for eksklusive foto-rejser. Men denne
præstation er naturligvis en holdindsats:

"Jeg vil gerne dedikere Gazelle-prisen til vores medarbejdere, vores fotografer fra hele verden,
alle de gæster der har rejst med os indtil nu, og forhåbentlig gør det i fremtiden, og til vores
partnere der tror på os, Phase One, SanDisk, ZEISS, Hasselblad, 66 ° Nord, National
Geographic, Illux og Broncolor " siger Christian Nørgaard.
Better Moments har allerede tilføjet flere nye og spændende destinationer til programmet for
2019, og planlægger yderligere tilføjelser for at nå ud til stadig flere kundegrupper.

###
Om Better Moments
Better Moments blev grundlagt i 2011 af Christian Nørgaard og Philip Boissevain, to erfarne ledere fra den
professionelle fotobranche. Siden har Better Moments udviklet sig til at blive en førende udbyder af eksklusive
workshops for passionerede foto-entusiaster over hele verden. Vores workshops giver gæsterne helt unikke
muligheder for at lære af verdens førende fotografer inden for deres områder, såsom Steve McCurry, Michael
Nichols eller Sisse Brimberg, samt muligheden for at arbejde med avanceret professionelt udstyr fra partnere som
Phase One og Hasselblad. Deltagerne lærer at forbedre og rendyrke deres personlige stil og skærpe deres tekniske
færdigheder i storslåede omgivelser på fantastiske destinationer, bl.a. Bhutan, Namibia eller Island. Vi ønsker give
vores gæster mulighed for at udforske deres passion for fotografering - og at nyde livets gode stunder - sammen med
ligesindede.

