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Danskerne valfartede til KIWI i Påsken
Discountkæden KIWI melder om massiv vækst i salget henover Påskedagene. Med tocifret reel
salgsvækst fra sidste år til i år og to gange omsætningsrekord belønnede danskerne KIWI for at
holde længe åbent trods helligdagene.
Mens dagligvarekæder og økonomer på stribe har erklæret dette års Påskehandel som lidt af en
fuser, melder discountkæden KIWI om kæmpe fremgang i Påskesalget.
Sammenlignet med Påsken 2015 viser en dugfrisk opgørelse fra kædens 94 butikker rundt om i
landet, at danskerne tog overordentligt godt imod kædens satsning på ekstraordinært lange
åbningstider de mange fridage.
I forhold til Påske-salget i 2015 præsterede KIWIs butikker i år tocifret vækst i salget (like for like).
Alle kædens butikker bidrog til væksten, men i særdeleshed KIWI Aalborg, Lystrup og Karlslunde
udmærkede sig med omsætningstal helt ud over det sædvanlige. Samlet set satte KIWI
omsætningsrekord hele to dage i løbet af Påsken.
”Vi har lagt en meget ambitiøs åbningsplan for forårets helligdage, hvor vores butikker holder
bemandingen høj og dørene åbne fra tidlig morgen til sen aften. Det glæder mig selvsagt, at
danskerne har taget så godt imod vores satsning på at være tilgængelig uanset, hvornår du ønsker
at købe ind”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI og tilføjer:
”Kombinationen af god markedsføring og et butiksnet, der har været 100% klar til at tage godt
imod kunderne, har været guld værd. Jeg er sikker på, at der er kommet nye KIWI-kunder til i
perioden. En stor tak til vores dygtige medarbejdere for deres store indsats”.
Også i resten af forårets helligdage holder KIWI dørene vidt åbne, mens de fleste andre
dagligvarebutikker har lukket.
KIWI er den discountkæde i Danmark, som har det største antal varer i sortiment. Dermed giver
kæden forbrugerne mulighed for at samle alle deres indkøb ét sted – med faste lave
discountpriser. Og køber man ind med kædens KIWIkort, er der ekstra 20% at spare på hele det
store udvalg af frugt og grønt.
Yderligere information
Kontakt kædedirektør i KIWI, Carsten Hansen, carsten.hansen@kiwi.dk.
Om KIWI
KIWI er danskernes nye, lokale discountbutik. I dag findes 94 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker med bl.a. KIWI Bøsbrovej i Randers. KIWI er den førende discountkæde, når det kommer til
energi- og miljøvenlige butikker og fik som den første discountkæde i Danmark Svanemærkede butikker. De første
butikker åbnede i 2008 i Jylland og på Fyn. Virksomheden er ejet af Dagrofa og beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere i
Danmark. Som et særligt tilbud i discountmarkedet har KIWI et fordelsprogram med KIWIkort. Læs mere: www.kiwi.dk.

