
Nyt strategisk samarbejde

Drinx har netop indgået et strategisk samarbejde 
med Bornholms Mosteri om levering af mosteriets 
store udvalg af økologisk most og saft til kunder 
over hele landet. Sammenfaldende værdier og et 
fælles højt ambitionsniveau gjorde valget nemt for 
den fremsynede drikkevareproducent.

Bornholms Mosteri producerer økologisk 
most og saft til førende restauranter, barer og 
cafeer i Norden. Kernen i Bornholms Mosteri er 
ansvar: Mosteriet har forpligtet sig til at skabe 
beskæftigelsesmuligheder for socialt udsatte på 
Bornholm. Dertil kommer, at Bornholms Mosteri 
har en klar ambition om at blive CO2-neutral i 
2022.

–Drinx er en samarbejdspartner, som kan hjælpe 
os med at bygge volumen. Vi ønsker at komme 
endnu bredere ud og være massivt til stede på 
det danske marked. Det kan vi med Drinx. Men 
det er også afgørende, at Drinx arbejder intenst 
med bæredygtighed. Det flugter med vores 
ambitioner i forhold til den grønne bundlinje. 
Vi har et defineret mål om at være den mest 
klimaambitiøse drikkevareproducent på det 
danske marked, fortæller administrerende 
direktør, Nicklas Selmer Rathje.

Valget af Drinx kom umiddelbart efter, at Nicklas 
Selmer Rathje indtrådte i stillingen som direktør.

– Vi var på udkig efter en stærkere partner på 
distribution og indsalg af vores drikkevarer. Især 
i de områder af Danmark, hvor afstanden er stor; 
Fyn og Jylland. Tidligere havde vi mange forskellige 
distributører i spil. Nu kan vi bedre anbefale vores 
kunder at købe vores drikkevarer hos Drinx, hvor 
de qua vores tætte samarbejde fås til den bedste 
pris. At Drinx er flittige og ihærdige og kommer 
til tiden – og at der er tjek på tingene og en høj 
kundetilfredshed –  gjorde det kun nemmere at 
træffe valget.

Samarbejdet mellem Drinx og Bornholms Mosteri er 
gået i luften, og du finder allerede nu de økologiske 
drikkevarer fra Bornholms Mosteri i Drinx’ webshop. 
Du er som altid velkommen til at kontakte din Drinx-
konsulent eller Drinx’ Kundeservice, hvis du har 
spørgsmål eller ønsker at høre nærmere.
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DRINX bliver foretrukken distributør 
hos Bornholms Mosteri


