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Valby får endnu en KIWI-butik
Discountkæden KIWI føjer endnu en butik til listen over grønne KIWI’er i hovedstaden. Den 2. juli
byder den fremstormende discountkæde for anden gang på bare én måned forbrugere i Valby og
omegn til åbningsfest i kædens nu niende butik i København.
KIWI fortsætter invasionen i hovedstaden. Lørdag den 2. juni åbner discountkæden sin 1.046 m2
store, spritnye discountbutik på kanten af Damhussøen. På slaget 8.00 slår butikschef Linda
Gregersen, som bor få hundrede meter fra den nye butik, dørene op til en festdag med stærke
tilbud på KIWIs store sortiment af dagligvarer, fri-for-varer, sundhed og økologi til discountpris.
”Det er en fornøjelse igen at annoncere åbningen af en KIWI-butik i København, hvor vi bare i år
har åbnet fire nye butikker. Københavnerne er ved at få øjnene op for vores særegne tilgang til
discount, og målet er at komme tættere på endnu flere af byens borgere den kommende tid. Vi
jagter fortsat gode butiksplaceringer i byen – lige som vi gør det i andre af landet større byer”,
siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.
Med den nye butik på Roskildevej 168, på grænsen mellem Valby og Vanløse, har KIWI endnu en
gang fundet en attraktiv placering i København. Butikken ligger i et helt nyt byggeri, og
muligheden for at bygge fra den golde beton har betydet, at KIWI Roskildevej er ’født’ med alle
kædens energivenlige tiltag.
Blandt andet bliver overskudsvarmen fra kølediske og frysere genanvendt til opvarmning af
butikken. Ligesom KIWIs miljøvenlige affaldssortering, hvor bioaffald håndteres separat, er del af
den nye butik fra start. Endelig har butikken det nye fødevarekoncept og -sortiment, som denne
sommer bliver rullet ud til alle butikker som led i en millionstor ombygning og revitalisering af
kædens butiksnet i Danmark.
I KIWI Roskildevej kan forbrugerne se frem til stærke discountpriser på KIWIs store sortiment af
bl.a. ferskvarer, frugt og grønt samt økologi. Ud over KIWIs store sortiment af dagligvarer til
discountpriser byder butikken også på dansk kvalitetskød fra Himmerlandskød og ikke mindst
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, e-mail carsten.hansen@kiwi.dk
Om KIWI
KIWI er danskernes lokale discountbutik. I dag findes 98 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks største
discountbutikker med bl.a. KIWI Friheden i Hvidovre. 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.

