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Kiwi	  åbner	  nu	  i	  Ganløse	  
	  
Den	  31.	  maj	  åbner	  discountkæden	  Kiwi	  nyeste	  skud	  på	  stammen.	  Denne	  gang	  i	  Ganløse,	  som	  nu	  
igen	  får	  glæde	  af	  en	  dagligvarebutik	  i	  byens	  gader.	  
	  
Discountkæden	  Kiwi	  fortsætter	  de	  seneste	  års	  ekspansion	  på	  det	  danske	  marked	  og	  åbner	  nu	  igen	  
en	  ny	  butik.	  Det	  sker	  lørdag	  den	  31.	  maj	  i	  Ganløse,	  hvor	  butikschef	  Leif	  Holm	  og	  hans	  hold	  af	  
nyansatte	  medarbejdere	  fra	  kl.	  8.00	  byder	  velkommen	  med	  smil,	  fest	  i	  gaden	  og	  ekstra	  stærke	  
åbningstilbud.	  	  
	  
Med	  åbningen	  af	  den	  nye	  Kiwi	  får	  Ganløse	  ikke	  bare	  en	  stærk	  discountbutik	  i	  gadebilledet,	  byen	  
får	  også	  igen	  en	  velassorteret	  dagligvarebutik	  indenfor	  ”byporten”	  -‐	  til	  stor	  tilfredshed	  for	  
handelsliv	  og	  de	  ca.	  3.000	  borgere	  i	  den	  sjællandske	  provinsby.	  
	  
”Gennem	  hele	  processen	  har	  vi	  haft	  tæt	  dialog	  med	  både	  borgere	  og	  beslutningstagere	  i	  Ganløse.	  
Rigtig	  mange	  er	  naturligt	  nok	  glade	  ved	  udsigten	  til,	  at	  de	  igen	  kan	  handle	  deres	  dagligvarer	  lokalt.	  
Personligt	  har	  jeg	  store	  forventninger	  til	  butikken,	  som	  har	  den	  helt	  rigtige	  placering	  og	  som	  
samtidig	  styrker	  vores	  tilstedeværelse	  på	  Sjælland,”	  siger	  Carsten	  Hansen,	  Kædedirektør	  i	  Kiwi	  
Danmark.	  	  
	  
Ny	  og	  grøn	  
Den	  nye	  discountbutik	  i	  Ganløse	  ligger	  på	  hjørnet	  af	  Bygaden	  og	  Østergade	  i	  en	  helt	  ny	  bygning.	  
Butikken	  måler	  825	  m2,	  heraf	  650	  m2	  lyst	  og	  luftigt	  butikslokale.	  Og,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  helt	  ny	  
bygning,	  har	  ifølge	  Carsten	  Hansen	  givet	  gode	  muligheder	  for	  at	  tænke	  miljøhensyn	  ind	  i	  butikkens	  
design.	  
	  
”Vi	  bestræber	  os	  altid	  på	  at	  gøre	  vores	  butikker	  så	  miljøvenlige	  som	  muligt.	  Her	  har	  det	  at	  bygge	  
en	  butik	  op	  fra	  grunden	  givet	  nogle	  andre	  muligheder,	  end	  vi	  har,	  når	  vi	  rykker	  ind	  i	  ”ældre”	  
lokaler.	  I	  Ganløse	  bliver	  vi	  f.eks.	  selvforsynende	  på	  varme,	  da	  vi	  genanvender	  varmeudledningen	  
fra	  vores	  køleudstyr.	  Og	  så	  har	  vi	  for	  at	  begrænse	  energiforbruget	  monteret	  glaslåg	  og	  låger	  på	  alle	  
kølemontrer,”	  forklarer	  han.	  	  
	  
Butikken	  byder	  på	  et	  stort	  udvalg	  af	  ferskvarer	  –	  herunder	  ’garantimørt’	  kvalitetskød	  fra	  
Himmerlandskød	  og	  tilbyder	  også	  friskbagt	  brødudsalg.	  Desuden	  får	  de	  handlende	  mulighed	  for	  at	  
få	  stærke	  tilbud	  med	  Kiwis	  loyalitetskoncept,	  KIWIkort,	  der	  udleveres	  gratis	  i	  butikken.	  	  
	  	  
I	  forbindelse	  med	  etableringen	  i	  Ganløse	  har	  Kiwi	  indgået	  et	  sponsorsamarbejde	  med	  den	  lokale	  
fodboldklub,	  Slagslunde-‐Ganløse	  IF.	  
	  
Yderligere	  information	  
Kontakt,	  Kædedirektør	  i	  KIWI	  Danmark	  A/S,	  Carsten	  Hansen,	  M:	  2541	  2650.	  
	  
Om	  KIWI	  
KIWI	  er	  danskernes	  nye,	  lokale	  discountbutik.	  I	  dag	  findes	  103	  KIWI-‐butikker	  i	  Danmark.	  De	  første	  butikker	  åbnede	  i	  
2008	  i	  Jylland	  og	  på	  Fyn.	  Virksomheden	  er	  ejet	  af	  Dagrofa	  og	  beskæftiger	  ca.	  2.000	  medarbejdere	  i	  Danmark.	  KIWI	  
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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.	  


