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KIWI lancerer KIWI+ og åbner ny kæmpe discountbutik
Efter halvandet års opbygning og tilpasning af sit stor-discountkoncept intensiverer KIWI nu
udrulningen af de ekstra store discountbutikker. Offensiven skydes i gang med lanceringen af
navnet KIWI+ og med åbning af den femte KIWI+ butik, denne gang i Frederikshavn.
Den 19. marts åbner discountkæden KIWI endnu en kæmpe discountbutik i sit nye KIWI+ koncept,
hvor både salgsareal, hyldemeter og vareudvalget langt overgår en almindelig discountbutik.
Denne gang i Frederikshavn, hvor åbningen samtidig markerer den officielle navngivning af stordiscountkonceptet, som fremover hedder KIWI+.
”Lige siden vi i 2014 åbnede de første pilot-butikker i vores nye stor-discountkoncept, har vi testet
et hav af ting af. Nogle er blevet taget ud igen, mens andre, som f.eks. shop-i-shop GuldBageren
bageri, er blevet del af konceptet. Nu tager vi de næste skridt i udrulningen af vores stordiscountkoncept. Herunder introduktionen af navnet KIWI+ for de store butikker, som fremover
supplerer de almindelige KIWI’er med en ny type discount, hvor der er meget mere af alt det gode,
du kender fra KIWI”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.
Den nye KIWI+ butik i Frederikshavn bliver den første, der får det nye logo og navn på facaden.
Butikken rummer 1.300 m2 salgsareal med discountsektorens største sortiment. Det gør den til
Frederikshavns største discountbutik. Ansvaret for den nye KIWI+ butik ligger hos Gorm Bøggild
Hansen, der har mange års erfaring som købmand i lokalområdet.
”Med placeringen i Hånbæk centret får vi en helt optimal placering og bygning til KIWI+.
Rammerne kan både huse vores store vareudvalg og skabe en god indkøbsoplevelse for kunderne.
Og lige så væsentligt så følger der 35-40 nye, lokale arbejdspladser til Frederikshavn med vores
butik”, siger Carsten Hansen.
Borgmester klipper snoren
KIWI+ i Frederikshavn bliver indviet af borgmester Birgit S. Hansen, som på åbningsdagen vil klippe
snoren til butikken kl. 7.00. For de morgenfriske er der gratis morgenmad og kaffe foruden stærke
åbningstilbud. Festlighederne fortsætter hele dagen med bl.a. ballonklovnen Thomas, gaveposer
til de første 200 børn ifølge med en voksen, billige hotdogs og besøg af fiskemanden og hans
fiskebil.
Med KIWI+ butikken får frederikshavnerne en velplaceret og velassorteret discountbutik. Ud over
det ekstraordinært store sortiment af dagligvarer til discountpriser byder butikken også på
friskbagt håndværksbagerbrød fra GuldBageren og dansk kvalitetskød fra Himmerland Kød. Dertil
kommer KIWIs gennerelle indsats for billigere sunde varer, hvor alle med KIWIkort får 20 procent
rabat på al frugt og grønt.
Yderligere information
Kontakt kædedirektør i KIWI, Carsten Hansen, mobil 2541 2650.
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KIWI er danskernes grønne, lokale discountbutik. I dag findes 95 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker med bl.a. KIWI+ i Randers og Frederikshavn. 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.

