
Pressemeddelelse	  

	  
KIWI	  Ullerslev	  åbner	  i	  nye	  rammer	  
	  
Efter	  endt	  flytning	  genåbner	  discountkæden	  KIWI	  nu	  sin	  butik	  i	  Ullerslev.	  Lørdag	  den	  11.	  oktober	  kl.	  
8.00	  slår	  butikschef	  Casper	  Andersen	  dørene	  op	  til	  en	  spændende,	  ny	  discountbutik	  –	  spækket	  med	  
gode	  varer	  til	  lave	  discountpriser.	  
	  	  
Lørdag	  den	  11.	  oktober	  kl.	  8.00	  genåbner	  discountkæden	  KIWI	  sin	  butik	  i	  Ullerslev.	  Det	  sker	  efter	  
en	  vellykket	  flytning	  til	  spritnye	  lokaler	  på	  Nyborgvej	  15-‐17,	  helt	  ud	  til	  hovedvejen	  mellem	  Odense	  
og	  Nyborg.	  	  
	  
På	  åbningsdagen	  står	  butikschef	  Casper	  Andersen	  og	  det	  velkendte	  personale	  klar	  til	  at	  byde	  
velkommen	  til	  KIWIs	  store	  sortiment	  af	  kvalitetsvarer	  til	  discountpriser.	  Åbningen	  fejres	  med	  
masser	  af	  stærke	  tilbud.	  	  
	  
”Vi	  fortsætter	  vores	  jagt	  på	  gode	  placeringer	  til	  vores	  butikker	  –	  både	  eksisterende	  og	  nye.	  Med	  
flytningen	  af	  butikken	  i	  Ullerslev,	  får	  vi	  nu	  en	  endnu	  bedre	  og	  mere	  kundevenlig	  placering	  lige	  ud	  
til	  hovedvejen.	  Og	  så	  får	  vi	  en	  butik,	  som	  afspejler	  det	  nye	  KIWI.	  Det	  vil	  sige	  god	  plads,	  lys	  og	  
imødekommende	  indretning	  og	  et	  klart	  fokus	  på	  ferskvarer	  samt	  frugt	  og	  grønt	  af	  høj	  kvalitet,”	  
siger	  Carsten	  Hansen,	  kædedirektør	  i	  KIWI.	  	  
	  
KIWI	  i	  Ullerslev	  byder	  bl.a.	  på	  ’Garantimørt’	  dansk	  kvalitetskød	  fra	  Himmerlandskød.	  Dertil	  
kommer	  friskbagt	  brødudsalg	  fra	  GuldBageren	  og	  det	  nye	  vinsortiment	  fra	  Laudrup	  Vin,	  som	  KIWI	  
tilbyder	  i	  et	  eksklusivt	  samarbejde	  med	  vinspecialisten.	  
	  
Og	  så	  kan	  kunder	  med	  et	  KIWIkort	  spare	  momsen	  på	  frugt	  og	  grønt	  –	  også	  det	  økologiske.	  Som	  led	  
i	  kampagnen	  ’Alle	  skal	  have	  råd	  til	  sundhed’	  sælger	  KIWI	  al	  frugt	  og	  grønt	  med	  20	  procent	  rabat.	  	  
KIWIkort	  er	  discountkædens	  loyalitetskort.	  Kortet	  udleveres	  gratis	  ved	  kassen	  og	  giver	  en	  lang	  
række	  fordele	  og	  særlige	  tilbud.	  Se	  mere	  på	  www.kiwi.dk/kiwi-‐fordel	  
	  
Den	  nye	  KIWI	  i	  Ullerslev	  er	  udstyret	  med	  discountkædens	  nye	  butiksløsninger.	  Herunder	  miljø-‐
tiltag	  som	  genanvendelse	  af	  varmeudledning	  fra	  køleudstyr	  til	  butiksopvarmning	  og	  
energireducerende	  kølemontrer	  med	  glaslåger	  og	  låg.	  	  
	  
Det	  samlede	  salgsareal	  udgør	  643	  m2	  og	  rummer	  et	  stort	  udvalg	  af	  varer	  i	  fast	  sortiment.	  Og	  med	  
åbningstider	  kl.	  8-‐22	  alle	  ugens	  dage	  bliver	  der	  rig	  mulighed	  for	  at	  handle	  stort	  ind	  til	  lav	  pris,	  
præcis	  når	  det	  passer	  kunden.	  
	  
Yderligere	  information	  
Kontakt	  kædedirektør	  i	  KIWI,	  Carsten	  Hansen,	  M:	  2541	  2650.	  
	  
Om	  KIWI	  
KIWI	  er	  danskernes	  nye,	  lokale	  discountbutik.	  I	  dag	  findes	  104	  KIWI-‐butikker	  i	  Danmark.	  De	  første	  butikker	  åbnede	  i	  
2008	  i	  Jylland	  og	  på	  Fyn.	  Virksomheden	  er	  ejet	  af	  Dagrofa	  og	  beskæftiger	  ca.	  2.300	  medarbejdere	  i	  Danmark.	  Som	  et	  
særligt	  tilbud	  i	  discountmarkedet	  har	  KIWI	  et	  fordelsprogram	  med	  KIWIkort.	  Læs	  mere:	  www.kiwi.dk.	  


