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Kiwi	  i	  samspil	  med	  Laudrup	  Vin	  
	  
Som	  den	  eneste	  discountkæde	  i	  Danmark	  kan	  Kiwi	  nu	  føje	  kvalitetsvine	  fra	  Laudrup	  Vin	  til	  sit	  
spændende	  vinsortiment.	  
	  
Discountkæden	  Kiwi	  indgår	  eksklusivaftale	  med	  Laudrup	  Vin,	  og	  fortsætter	  dermed	  indsatsen	  for	  
at	  løfte	  kvaliteten	  i	  discountsektoren.	  Aftalen	  betyder,	  at	  Kiwi	  fra	  uge	  25	  føjer	  13	  førende	  vine	  fra	  
Laudrup	  Vin	  til	  vinsortimentet	  i	  landets	  Kiwi-‐butikker.	  
	  	  
Samspillet	  med	  Laudrup	  Vin	  følger	  i	  kølvandet	  på	  Kiwis	  introduktion	  af	  højkvalitetskød	  fra	  
Himmerlandskød	  og	  det	  nyligt	  indgåede	  samarbejde	  med	  GuldBageren	  om	  leverancer	  af	  friskbagt	  
bagerbrød.	  Dermed	  sætter	  Kiwi	  endnu	  en	  gang	  tyk	  streg	  under,	  at	  skarpe	  discountpriser	  og	  varer	  
af	  absolut	  topkvalitet	  sagtens	  kan	  gå	  hånd	  i	  hånd.	  
	  
”Med	  vores	  eksklusivaftale	  med	  Laudrup	  Vin	  sætter	  vi	  ny	  standard	  for	  kvaliteten	  af	  vin	  til	  gode	  
priser	  i	  dansk	  discount.	  I	  fællesskab	  introducerer	  vi	  nu	  vine,	  som	  du	  ikke	  normalt	  ser	  i	  en	  
discountbutik.	  Vi	  fortsætter	  samtidig	  vores	  strategi	  med	  at	  knytte	  nøje	  udvalgte	  
højkvalitetsleverandører	  til	  vores	  koncept.	  På	  det	  punkt	  går	  der	  en	  rød	  tråd	  fra	  vores	  samarbejde	  
med	  Himmerlandskød	  og	  senest	  GuldBageren	  til	  aftalen	  med	  Laudrup	  Vin,”	  forklarer	  Torben	  
Elmgaard,	  Salgs-‐	  og	  markedsdirektør	  i	  Kiwi	  Danmark.	  
	  
Samarbejdet	  skydes	  i	  gang	  med	  et	  udvalg	  af	  klassesommervine.	  Men	  generelt	  set	  udvælges	  vinene	  
løbende	  hen	  over	  året	  i	  samarbejde	  med	  Laudrup	  Vins	  eksperter,	  så	  sortimentet	  altid	  passer	  
optimalt	  til	  vejrlig	  og	  sæsonenes	  retter.	  Vinene	  omfatter	  både	  rød,	  hvid	  og	  mousserende	  vin	  i	  
prislejet	  69-‐139	  kr.	  
	  
Som	  led	  i	  det	  nye	  partnerskab	  har	  Laudrup	  Vin	  hentet	  en	  ny	  USA-‐producent	  til	  Danmark,	  som	  
alene	  forhandles	  i	  Kiwi.	  Det	  er	  vine	  fra	  Discoveries	  Vineyards	  i	  Californien	  lavet	  på	  hhv.	  
Chardonnay	  og	  Cabernet	  Sauvignon,	  som	  kommer	  i	  handlen	  til	  sommer.	  	  
	  
Derudover	  vil	  forbrugerne	  finde	  vine	  fra	  spanske	  Ribera	  del	  Duero	  og	  Hawkes	  Bay	  på	  New	  Zealand	  
samt	  italiensk	  klasse-‐Chianti	  på	  de	  let	  genkendelige	  hylder	  for	  Laudrup	  Vin,	  der	  vil	  supplere	  Kiwis	  
eksisterende	  vinsortiment.	  	  
	  
”Kiwi	  er	  en	  interessant	  afsætningskanal	  for	  Laudrup	  Vin.	  Deres	  nuværende	  størrelse	  kombineret	  
med	  aggressive	  vækstplaner	  betyder,	  at	  vi	  sammen	  kan	  opbygge	  en	  spændende	  forretning,	  der	  
skaber	  en	  helt	  ny	  og	  attraktiv	  position	  i	  markedet	  for	  os,”	  siger	  Per	  Buhl,	  Direktør	  i	  Laudrup	  Vin	  &	  
Gastronomi.	  
	  
Yderligere	  information	  
KIWI	  Danmark	  A/S,	  Salgs-‐	  og	  markedsdirektør	  Torben	  Elmgaard,	  Mobil:	  25	  41	  26	  51.	  
Laudrup	  Vin	  &	  Gastronomi,	  Direktør	  Per	  Buhl,	  Mobil:	  24	  25	  04	  84	  
	  
Om	  KIWI	  
KIWI	  er	  danskernes	  nye,	  lokale	  discountbutik.	  I	  dag	  findes	  103	  KIWI-‐butikker	  i	  Danmark.	  De	  første	  butikker	  åbnede	  i	  
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2008	  i	  Jylland	  og	  på	  Fyn.	  Virksomheden	  er	  ejet	  af	  Dagrofa	  og	  beskæftiger	  ca.	  2.000	  medarbejdere	  i	  Danmark.	  KIWI	  
tilbyder	  discountsektorens	  største	  udvalg	  af	  varer	  i	  fast	  sortiment	  -‐	  alle	  til	  discountpris.	  Som	  et	  særligt	  tilbud	  i	  
discountmarkedet	  har	  KIWI	  et	  fordelsprogram	  med	  KIWIkort.	  Kortet	  giver	  en	  række	  fordele.	  Bl.a.	  10	  pct.	  rabat	  på	  al	  
økologi	  og	  hver	  4.	  pakke	  Libero-‐bleer	  gratis.	  Læs	  mere:	  www.kiwi.dk.	  


