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KIWI åbner i Brøndby
Lørdag den 19. marts åbner discountkæden KIWI sin nye butik i Kirkebjerg Bydelscenter i Brøndby. I
det travle centerområde, der dagligt har ca. 33.000 forbipasserende biler, bliver KIWI nabo til bl.a.
Burger King, SuperBrugsen og Jem & Fix.
Discountkæden KIWI udbygger igen butiksnettet i hovedstadsområdet og åbner nu sin 9. butik i
København. Det sker med en ny, 1.100 m2 stor butik i Kirkebjerg Bydelscenter i Brøndby, hvor
kæden rykker ind på en attraktiv placering med over 7.000 husstande inden for en radius af to
kilometer.
”Med butikken i Brøndby har vi fået en butik i et rigtig attraktivt område, der er i en rivende
udvikling, og vi kan endda se frem mod, at den planlagte letbane får et stop lige uden for
bycenteret, når den åbner i 2020”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI og tilføjer:
”Vi fortsætter vores fokus på at etablere KIWI stærkere i de større danske byer, ikke mindst i
København og byens forstæder. Bare frem mod sommerferien har vi planlagt åbninger helt
centralt i København K og to butikker i Valby”.
Kirkebjerg Bydelscenter ligger på hjørnet af Sdr. Ringvej og Park Allé og tilbyder med sine gode
parkeringsmuligheder de ca. 33.000 bilister, der dagligt passerer forbi, en oplagt indkøbsmulighed
på vejen hjem.
Brøndbys nye KIWI-butik slår dørene op for kunderne den 19. marts. Det sker på slaget 8.00, hvor
butikschef Michael Pawelec og hans medarbejdere står klar til at byde kunderne velkommen i et
hav af stærke åbningstilbud.
Med KIWIs åbning får rigtig mange forbrugere nu nem adgang til en både velplaceret og
velassorteret discountbutik. Ud over KIWIs store sortiment af dagligvarer til discountpriser byder
butikken også på friskbagt håndværksbagerbrød fra GuldBageren og dansk kvalitetskød fra
Himmerland Kød. Dertil kommer 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, mobil 2541 2650.
Om KIWI
KIWI er danskernes grønne, lokale discountbutik. I dag findes 94 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker med bl.a. KIWI Friheden i Hvidovre. 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 i Danmark. KIWI 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.

