
Frederikshavn 25-11-2021 – Når der fremadrettet 
serveres drinks i en af klubbens mange lounges og 
barer, som er en del af Randers FC’s faciliteter, er 
det Drinx, som står bag oplevelsen. Randers FC får 
nu adgang til hele Drinx-kortet bestående af 18.000 
varenumre inden for spiritus, barudstyr m.m.

Meget mere end fodboldoplevelser
Det er almindeligt kendt, at Randers FC leverer 
store oplevelser på fodboldbanen. Men udenfor 
banen venter oplevelser, som er lige så ”superliga”. 
Klubben tilbyder lækre faciliteter til møder, kurser 
og fester og et enestående set-up af events og 
arrangementer for virksomheder og private. 
Drikkevareoplevelserne er en stor del af disse 
arrangementer – og de skal naturligvis matche den 
høje kvalitet, som klubben er blevet synonym med. 

Med Drinx på holdet kan klubben skræddersy  
drinks og cocktails, der understøtter enhver 
oplevelse, som Randers FC tilbyder gæster og fans  
til hjemmekampene og til det øvrige liv i huset.

PRESSEMEDDELELSE

Om Drinx
Drinx er en handelsvirksomhed med hovedkontor 
og lager i Frederikshavn, samt salgskontor og lager 
på Sjælland og i Oslo. Drinx blev etableret i 2015 og 
er totalleverandør til oplevelsesindustrien med flere 
end 18.000 varenumre på hylderne inkl. spiritus, 
frugt & grønt, kaffe, rengøringsprodukter samt øl 
og vand fra både de store danske og internationale 
bryggerier og udvalgte mikrobryggerier.

Yderligere information
Har du spørgsmål eller brug for yderligere 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte  
direktør i Drinx, Tommy Toft, på tlf. 40 59 84 77.
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Randers FC skriver 2-årig 
kontrakt med Drinx

Randers FC ligger i toppen af 3F Superligaen, og Drinx bliver nu 
en del af klubbens rejse mod medaljer og titler. Drinx skal de 
næste 2 år levere oplevelser til klubbens hjemmekampe, events 
og arrangementer for klubbens fans, sponsorer og netværk med 
over 250 lokale og regionale virksomheder.


