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KIWI trodser forårets helligdage
Overalt i landet forbereder discountkæden KIWI sig på forårets helligdage. Fra Påske over
Bededag, Kr. Himmelfart, Pinse og helt frem til Grundlovsdag slår KIWIs butikker nemlig dørene op
på vid gab.
Med åbningstider fra tidlig morgen til sen aften på alle forårets helligdage giver discountkæden
KIWI danskerne optimale indkøbsmuligheder, når de fleste andre dagligvarebutikker har lukket.
Nærmere bestemt holder KIWI dørene åbne og butikkerne velbemandede gennem både Påsken,
Pinsen, Grundlovsdag og helligdagene ind imellem.
”Som danskernes lokale discountkæde har vi naturligvis en målsætning om, at forbrugerne altid
skal kunne handle deres dagligvarer i vores butikker. Derfor har vi lagt, tror jeg, den mest
ambitiøse åbningsplan i dansk detail, når det gælder forårets mange helligdage. Her holder vi
bemandingen på et højt niveau fra morgenstund til sen aften alle dagene. Det er noget, vi ved,
forbrugerne sætter stor pris på”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.
KIWI er den discountkæde i Danmark, som har det største antal varer i sortiment. Dermed giver
kæden forbrugerne mulighed for at samle alle deres indkøb ét sted – med faste lave
discountpriser. Og køber man ind med kædens KIWIkort, er der ekstra 20% at spare på hele det
store udvalg af frugt og grønt.
Yderligere information
Kontakt kædedirektør i KIWI, Carsten Hansen, mobil 2541 2650.
Om KIWI
KIWI er danskernes nye, lokale discountbutik. I dag findes 94 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker med bl.a. KIWI Bøsbrovej i Randers. 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.

