Tvis Køkkener styrkes i Nordjylland
Med åbning af butik i Aalborg når Tvis Køkkener en vigtig
milepæl i sin vækststrategi. Erfaren køkkenmand er i front.
Den danske køkkenkæde Tvis Køkkener, som er en del af den børsnoterede
køkkenkoncern TCM Group A/S, styrker sin position i Nordjylland med
åbningen af en butik på Aalborgs køkkenstrøg.
”Vi er stolte af nu at kunne fortsætte Tvis Køkkeners rejse ved at åbne en
butik i en af landets største byer. Tidligere på året åbnede to butikker i Sydog Sønderjylland, og nu indfrier vi ambitionen om at skabe en stærkere
markedsposition i Nordjylland,” siger adm. direktør Ole Lund Andersen.
I det nordjyske er Tvis Køkkener i forvejen repræsenteret i Skagen og Sæby,
og nu føjes en vigtig milepæl til med åbningen i Aalborg:
”Placeringen på Aalborgs køkkenstrøg er perfekt, og med en erfaren
køkkenforhandler i spidsen for butikken får vi et stærkt set-up i kædens 24.
butik i Danmark,” pointerer Ole Lund Andersen.
Erfaren køkkenmand i front
Når Tvis-butikken i efteråret åbner på Aalborgs såkaldte ”køkkenstrøg” - på
adressen Stenbukken 16, står der en erfaren detail- og køkkenmand i
spidsen. Den kommende Tvis-forhandler, Anders Agerholm, 46 år, har hidtil
drevet køkkenforretninger i Hjørring og Frederikshavn.
”Tvis Køkkener er en kæde i vækst, og jeg ser frem til at blive en del af et
velmotiveret og begejstret team,” siger Anders Agerholm, der også kender
detailmarkedet i Aalborg fra tidligere lederjobs inden for detailhandelen.
Anders Agerholm glæder sig til at sælge kvalitetskøkkener til private og
erhvervskunder og ser en stor værdi i de mange muligheder for individuelle
løsninger og specialfarver, som den danske køkkenproducent tilbyder:
”Det er specielt et vigtigt parameter, at hele køkkenet bliver leveret samlet på
én gang til kunden,” siger den kommende Tvis-forhandler.
Tvis Køkkener fortsætter med denne milepæl sin rejse mod målet om at blive
en endnu stærkere landsdækkende køkkenkæde. I starten af 2018 åbnede to
butikker i det syd- og sønderjyske i henholdsvis Aabenraa og Esbjerg, og
kæden planlægger sin fortsatte vækst bl.a. i Trekantområdet og på Sjælland.

Billede:

Anders Agerholm ser frem til at åbne en ny Tvis køkkener koncept-butik i
Aalborg. Den kommende forhandler er her fotograferet i den nyeste serie Gripline.
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