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Endnu en KIWI til København
Discountkæden KIWI fortsætter med at udbygge butiksnettet i hovedstaden. 18. juni er næste
KIWI-butik klar, denne gang i Ny Ellebjerg Stationscenter i Valby, hvor forbrugerne får adgang til
kædens store sortiment af dagligvarer, ”fri-for”-varer, sundhed og økologi til discountpris.
KIWI-kædens jagt på gode beliggenheder i landets største byer fortsætter for fuld damp. Og den
18. juni åbner discountkæden endnu en gang dørene til en ny københavnerbutik. Denne gang i
Valbys nye indkøbscenter, Ny Ellebjerg Stationscenter, hvor KIWI etablerer en helt ny
discountbutik fra den rå beton.
Muligheden for at starte fra grunden betyder, at KIWI Ny Ellebjerg byder på alle kædens
energivenlige tiltag. Eksempelvis genanvendelse af overskudsvarme fra kølediske og miljøvenlig
affaldssortering. Ligeledes er butikken født med det nye fødevarekoncept - og sortiment, som
denne sommer rulles ud i en millionstor ombygning og revitalisering af KIWIs butiksnet i Danmark.
”Vi har efterhånden fået godt fodfæste i København, hvor vi tidligere stod relativt svagt. Med nu
otte butikker inden for kommunegrænsen og endnu flere på vej, har hovedstadens forbrugere i
dag et grønt og sundt discountalternativ, der er inden for rækkevidde for de fleste, uanset om du
bor i København K, N, V, Ø, Valby eller på Frederiksberg. Og vi fortsætter vores ekspansion i
København, ligesom i landets øvrige store byer”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.
Ved åbningen lørdag den 18. juni står butikschef Ronni Bjørnstad og hans hold af godt 20
nyansatte medarbejdere klar til at byde velkommen til en festlig dag med stærke tilbud.
I KIWI Ny Ellebjerg kan forbrugerne se frem til stærke discountpriser på KIWIs store sortiment af
bl.a. ferskvarer, frugt og grønt samt økologi. Ud over KIWIs store sortiment af dagligvarer til
discountpriser byder butikken også på dansk kvalitetskød fra Himmerland Kød og ikke mindst
kædens satsning på ekstra lave priser på sunde varer. Med KIWIkort får alle nemlig 20 procent
rabat på al frugt og grønt.
Yderligere information
Kontakt kædedirektør i KIWI, Carsten Hansen, e-mail carsten.hansen@kiwi.dk
Om KIWI
KIWI er danskernes nye, lokale discountbutik. I dag findes 97 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker med bl.a. KIWI Friheden i Hvidovre. 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.

