Pressemeddelelse, den 1. februar 2019:

TCM Group sælger Svane Køkkenet i Aabenraa
Køkkenkoncernen indgår aftale med erfaren køkkenmand som ny franchisetager
for Svane Køkkenet Aabenraa
Efter blot et halvt års ejerskab har køkkenkoncernen TCM Group A/S indgået aftale med
en kompetent og erfaren franchisetager, der overtager Svane Køkkenet Aabenraa pr. 1.
februar 2019.
Siden sommeren 2018 har TCM Group A/S, der står bag brandet Svane Køkkenet, ejet
og drevet Svane Køkkenet Aabenraa. Administrerende direktør Ole Lund Andersen
glæder sig over, at koncernen relativt hurtigt er lykkedes med at afhænde butikken til en
erfaren køkkenmand, Henrik B.S. Thomsen:
”Aabenraa er et vigtigt marked med et interessant potentiale for Svane Køkkenets
designkøkkener. Med den nye franchisetager i spidsen forventer vi at kunne realisere en
betydelig omsætningsfremgang, på både det private og erhvervsmarkedet,” siger han.
Henrik B.S. Thomsen har et indgående kendskab til køkkenmarkedet i det syd- og
sønderjyske, hvor den nye franchisetager gennem en årrække har drevet køkkensalg
under andre køkkenbrands. Fremover kommer han til at lede et team bestående af seks
køkkenkonsulenter og medarbejdere i butikken.
Tiltrækker branchens bedste
”I kæden bag Svane Køkkenet er det meget positivt at få en dynamisk og lokalkendt
franchisetager, der kan løfte de mange opgaver, som ligger i udviklingen og
opgraderingen af butikken og markedet,” siger kædechef Torben Nielsen, der tilføjer:
”Desuden er vi stolte over, at kæden er i stand til at kunne tiltrække branchens mest
kvalificerede franchisetagere og køkkenkonsulenter.”
Svane Køkkenet har gennem de senere år haft en markant vækst, hvilket gør det
nødvendigt hele tiden at tiltrække og rekruttere franchisetagere og køkkenkonsulenter til
nuværende og nye butikker. Primo 2019 åbner Svane Køkkenet en nyetableret butik i
Køge med to erfarne køkkenfolk i spidsen, og Svane Køkkenet Hjørring overtages af to
andre dynamiske franchisetagere, der i forvejen ejer og driver Svane Køkkenet Aalborg.
Svane Køkkenets vækst skyldes i høj grad en vision om at være det mest innovative
køkkenbrand i Skandinavien, og lige nu præsenteres det nyeste køkkendesign, S19, i
Aabenraa og 27 andre butikker over hele landet.

Om TCM Group
TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og
opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet
i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrandstrategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis
Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de
sælges gennem ca. 125 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere
sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i
Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på
hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

www.svane.com

Svane Køkkenets 2019-nyhed, S19 i bladrød Surface laminat, præsenteres i Svane
Køkkenet Aabenraa, som skifter ejer den 1. februar.
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