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Viborg FF indgår samarbejde med DRINX 
 
Viborg FF og DRINX har netop indgået samarbejde for de næste tre år, der blandt 
andet indebærer, at DRINX leverer øl og vand til alle boderne og i loungen på Energi 
Viborg Arena. Samarbejdet med DRINX giver desuden mulighed for, at der fra kamp til 
kamp kan være skiftende sortiment og overraskelser til gæsterne på stadion.  
 
VFF-direktør Morten Jensen ser frem til det nye samarbejde: -Først og fremmest er vi 
meget tilfredse med at have indgået samarbejde med DRINX. Det har stort fokus for os 
at udvikle stadion, og vi er sikre på, at vi med samarbejdet med DRINX får endnu større 
mulighed for at skabe festlige rammer omkring fodbolden.  
 
-Det bliver en ny måde at gøre tingene på, og det kan være med til at differentiere os 
fra de andre danske stadions. Der kommer nye produkter – blandt andet bliver 
Heineken fremover den primære øl-producent på stadion – og tanken er, at vi sammen 
med DRINX skal skabe endnu bedre oplevelser for både tilskuerne på lægterne og 
vores partnere i loungen, siger Morten Jensen.  
 
DRINX er en full-service virksomhed, som har hovedsæde i Frederikshavn samt 
kontorer i København og Oslo. Kundegruppen spænder bredt inden for festsegmentet, 
detailhandel, specialhandel, skibsproviantering og eksportsalg, og nu også inden for 
fodboldens verden:  
 
-Viborg FF er en strategisk vigtig kunde for os, og vi glæder os til at være med til at 
gøre en forskel på Energi Viborg Arena. Vi arbejder uafhængigt af øl- eller 
spiritusleverandør, så der er åbent for flere muligheder. Vi kan levere oplevelser, der i 
højere grad imødekommer tilskuernes og partnernes individuelle ønsker og 
præferencer.  
 
-Som vi ser det, byder samarbejdet på spændende muligheder for, at vi kan bidrage 
med unikke, skæve tiltag og være med til at skabe nogle anderledes rammer og en 
bedre helhedsoplevelse. Så det er en win-win for alle parter, siger Tommy Toft, 
direktør hos DRINX.  
 
For at markere det nye samarbejde på festlig vis giver DRINX en gratis øl eller vand til 
alle tilskuere på Energi Viborg Arena til søndagens kamp mod FC Helsingør. 
 


