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Kæmpe discountbutik åbner i Holbæk
Den 20. august åbner discountkæden KIWI endnu en butik i sit koncept for ekstra store butikker,
KIWI+. Denne gang centralt i Holbæk, hvor KIWI+ rykker ind i et nyt byggeri på Mellemvang 29.
Discountkæden KIWI åbner endnu en KIWI+ butik. Denne gang i Holbæk, hvor den sjette butik i
det nye KIWI+ format markerer næste skridt i udrulningen af KIWIs stor-discountkoncept.
I KIWI+ overstiger salgsareal, hyldemeter og vareudvalg det, som forbrugerne er vant til fra
almindelige discountbutikker. Med indtoget i Holbæk får det nordvestlige Sjælland glæde af en
discountbutik, der kan og vil mere.
”Siden vi i 2014 åbnede de første butikker i stor-discountkonceptet, har vi arbejdet på at skabe et
format, der fornyer discountsektoren, hvad angår indkøbsoplevelse, fødevaresortiment, mejeri- og
ferskvarer og frem for alt sortimentstørrelse. Vi kan se, at forbrugerne synes godt om KIWI+.
Derfor er jeg glad for, at vi nu kan slå dørene op til endnu en butik – denne gang på en stærk
beliggenhed i Holbæk”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.
Helt nyt byggeri
Den nye KIWI+ i Holbæk rykker ind på grunden, hvor MENY tidligere lå, men i en helt nybygget
butik, der tilbyder 1.300 m2 salgsareal med discountsektorens største sortiment. Det gør butikken
til ikke bare byens største discountbutik, men hele Nord- og Nordvestsjællands største
discountbutik.
Muligheden for at bygge butikken op fra den golde beton betyder, at Holbæks nye KIWI+ er ’født’
med KIWIs energivenlige tiltag. F.eks. bliver overskudsvarme fra kølediske og frysere genanvendt
til opvarmning. Ligesom KIWIs miljøvenlige affaldssortering, hvor bioaffald bliver håndteret
separat, en integreret del af butikken fra dag ét.
Nye jobs og stor åbningsfest
20. august kl. 7.00 indvier borgmester Søren Kjærsgaard Holbæks nye KIWI+. For de morgenfriske
er der gratis morgenmad og kaffe foruden stærke åbningstilbud. Og så er der mulighed for at
møde KIWIs sundhedsekspert, Pia Thau, til en snak om sundhedstrends og samtidig smage på
lækre, sunde shots. Festlighederne fortsætter søndag, hvor tryllekunster Henning Nielsen fra
”Danmark har talent” underholder i butikken om formiddagen.
Ud over det ekstraordinært store sortiment af dagligvarer til discountpriser byder butikken også
på friskbagt håndværksbagerbrød fra GuldBageren, dansk kvalitetskød fra Himmerlandskød og
gode vine til discountpris fra Laudrup Vin. Dertil kommer KIWIs indsats for billigere sunde varer,
hvor alle med KIWIkort får 20 procent rabat på frugt og grønt - også det økologiske. Endelig er der
gratis kaffe i hele åbningstiden.
Ansvaret for den nye KIWI+ butik ligger hos butikschef Peter Goldek, der har mange års erfaring
som købmand. Med etableringen af butikken følger også ca. 40-45 nye lokale arbejdspladser i
Holbæk.
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Yderligere information
Kontakt kædedirektør i KIWI, Carsten Hansen, mobil 2541 2650.
Om KIWI
KIWI er danskernes grønne, lokale discountbutik. I dag findes 99 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker i KIWI+ konceptet. KIWI er den førende dagligvarekæde, når det kommer til energi- og
miljøvenlige butikker. I januar 2015 blev KIWI den første discountkæde i Danmark til at få tildelt Svanemærket og KIWI
er i dag den kæde, som har flest svanemærkede butikker. KIWI er ejet af Dagrofa og beskæftiger ca. 2.400
medarbejdere. Som et særligt tilbud i discountmarkedet har KIWI et fordelsprogram med KIWIkort. Læs mere på
www.kiwi.dk.

