Verdens største juleevent ansætter direktør til
den danske og europæiske vækstrejse
Glow Odense, der i november slår dørene op til 6000 kvadratmeter med lys- og julemagi, har
udvidet teamet og ansat fynske Eva Pasgaard til at stå i spidsen for Glows danske – og europæiske
vækstrejse med hovedkvarter i Odense!

Eva Pasgaard, der kommer fra en stilling som sales- og partnermanager ved Tinderbox, tiltræder i
sin nye rolle som direktør for Glow d. 1. september og ser frem til at stå i spidsen af verdens største
indendørs julefestival i Danmark.
“Jeg havde et godt samarbejde med Glow Odense under Tinderbox 2019, og her blev min interesse
vakt. Jeg faldt for iværksætterånden og muligheden for at kunne være med til at sætte mit præg på
en organisation i fuld udvikling. Derfor valgte jeg at takke ja til stillingen som direktør,” forklarer Eva
Pasgaard, der i første omgang skal medvirke til at sikre, at Glow Odense bliver økonomisk
bæredygtigt og fremadrettet kan vækste solidt og udvide til andre danske og europæiske byer.
Glow Odense er en del af den canadiske festivalvirksomhed, Glow Gardens, der står bag hele elleve
kæmpestore juleevents over hele verden i år. Siden opstarten i 2017 har mere end 500.000 gæster
besøgt Glow Gardens’ magiske univers på deres fem nuværende lokationer i Canada.
“Man kan sige, at vi på mange måder bygger flyvemaskinen, mens vi flyver. Jeg skal være med til at
opbygge organisationen, sikre væksten i Danmark og Europa samt udvikle det kommercielle og
strategiske arbejde. Glow Gardens er en kæmpe succes i Canada, men det er nyt i Europa, og her
skal jeg altså være med til at skabe den succes, der skal danne fundamentet for den videre
vækstrejse, vi skal på, og som skal brede Glow-konceptet videre ud i Europa,” fortæller Eva
Pasgaard, der er uddannet cand.merc i marketing og har en MBA.
Eva Pasgaard har tidligere arbejdet som manager for Brandts Klædefabrik, som sales- og partner
manager i organisationen bag Tinderbox og ikke mindst været involveret i en lang række kulturelle
tiltag i Odense. Og det er netop hendes store kommercielle erfaring og stærke netværk, som
partneren i Glow Odense, Martin Kragh, ser frem til at få glæde af i teamet bag Glow Odense.
“Vi ansatte Eva, fordi vi skal bruge en profil med det rigtige drive til at sikre succesen og væksten af
Glow. Eva er en super engageret person med en stærk erfaring og et godt netværk. Hun kender
”gamet” og har de helt rigtige personlige og faglige kompetencer til at gøre Glow større og endnu
bedre. Og så er vi naturligvis glade for at have en Odense-profil i spidsen,” lyder det fra Martin
Kragh, der glæder sig til at kunne åbne dørene for Glow Odense d. 21. november, hvor mere end en

million smukke lys og glødende pærer vil omdanne frølageret på Faaborgvej i Odense til et magisk
vintereventyr.
“Det går godt med billetsalget, og vi har allerede lukket flere aftaler med leverandører og partnere.
Det glæder mig at opleve den store opbakning, projektet får fra både lokale og nationale
virksomheder, som ønsker at være med, fordi de kan se, at dette er et event som intet andet, ”
lyder det fra Martin Kragh.
Kontaktinfo
Eva Pasgaard, direktør, 92 15 29 87 og eva@glowgardens.com

Hjemmeside: www.glowgardens.dk/da
Facebook: @GlowOdense
Instagram: @glow_odense
Twitter: @glow_odense
Priser til Glow Odense
Entrepriserne bliver 149 kroner for voksne og 119 kroner for børn (3-12 år). Børn under 3 år er
gratis. Der er også mulighed for at købe et sæsonkort, der giver adgang i hele perioden.
Om Glow Gardens
Glow Gardens er verdens største indendørs julefestival, der har oprindelse i USA og Canada. Glow
Gardens er stiftet af familien Jansen i Canada, som har bygget et globalt eventkoncept, der er
stærkt forankret i lokalsamfundene. Det første Glow-event blev lanceret i 2017 i nærheden af
Vancouver, Canada, og siden har mere end 500.000 gæster besøgt Glows juleevents. I 2019 kan
man besøge Glow på hele elleve forskellige destinationer i USA, Canada og Danmark, og det
forventes, at mere end 1 million gæster vil tage del i det magiske juleevent.

