Titania A/S

pa mineralmesse

Hjertlig hi/sen for TITANIA A IS Emil Fjeld
Titania er en av verdens sterste pro dusenter av mineralet IImenitt, og
bedriften eier en av verdens starste
forekomster av dette mineralet. Men
selv i nabokommunen Egersund er
det ikke sa mange som er klar over
dette, og kommer man lenger vekk
sa avtar kjennskapet til bedriften
ytterligere. Nar det sa skulie arrange res mineral-messe i Egersund, fant vi
ut at vi kunne gjl1lre en innsats pa informasjonsfronten samtidig som vi
kunne bli kjent med en del andre
«steingalninger»
Vi sa pa var opptreden som mine ral-utstiller som litt av et eksperiment, idet vi jo stilte ut et produkt
som har samme pris pro tonn som
vare utstillingskolleger hadde pro
gram, og siden ingen henger poser
med knust ilmenitt hverken i erene

eller rundt halsen, sa regnet vi ikke
med a oppna noen stor publikums oppmerksomhet.
Men var skepsis ble gjort grundig
til skamme. Vi opplevet en meget
stor int eresse for var «stand», og vi
felte at vi i stor grad oppnadde det
som var var hensikt , nemlig a gi sa
mange som mulig et korrekt billede
av hva slags virksomhet Titan ia A /S
driver, og hvilken betydning vi har
nasjonalt og internasjonalt.
Mineralmessen viste seg a veere
meget godt egnet fo r oss som informasjonsforum , og i tillegg til a na
vart prirneere mal med deltagelsen ,
traff vi mange entusiastiske og hyggelige utstillere og besekende,
Vi takker arranqerene for et fint
opplegg og ensker Iykke til i fremtiden.

Fullstappet bord med prover. analyser, kart og brosjyrer vakte stor int eresse pa mineralmessa i Hala Egersund i var, Tor Berge nummer to fra venstre viser en tilskue r
hva Titan ia A /S driver med. Driftsdir. Emil Fjeld og over inqenier P.A. Smedberg som
er nummer tre og fire fra venstre fllliger fornevd med .
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