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KIWI Grenå bygger til og lukker midlertidigt
Grenås populære KIWI discountbutik bliver snart endnu større. Fra den 12. august til den 10.
september indtager håndværkerne butikken og laver en stor tilbygning. I perioden er butikken
lukket
Discountkæden KIWIs butik i Grenå De Lichtenbergs Vej 11 skal have lavet en stor udvidelse af
butiksarealet med en ny tilbygning til butikken. Derfor lukker den populære discountbutik fra den
12. august og fire uger frem, mens håndværkerne banker og hamrer.
Byggeriet af den 674 m2 store tilbygning står færdigt den 10. september, hvor Karina og holdet
hos KIWI Grenå igen byder de handlende indenfor. Naturligvis med gode, velvalgte
genåbningstilbud.
Projektet i KIWI Grenå er en del af det største butiksudviklingsprojekt i KIWIs historie – en
investering, som vil modernisere discountkædens butiksnet for et tocifret millionbeløb.
”Ombygningen af KIWI i Grenå er led i vores investering i at dreje butikkerne mod et endnu
stærkere fødevarefokus. Eksempelvis vil vi styrke udvalget af kød, herunder dansk kød, og løfte
vores sortiment på fri-for varer. Samlet set vil vi udvikle butikkerne, så vi sikrer, at de i alle byer
understøtter vores vision om at blive Danmarks sundeste discountbutik – målt både på sortiment
og vores butiksdrift”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.
Mens byggeriet i Grenå-KIWI står på, kan de mange lokale kunder finde KIWIs store sortiment og
ekstra lave priser på frugt og grønt hos bl.a. KIWI i Ryomgård, Ebeltoft og Auning.
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.

