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Bryggeriet Skands
indgår ølsamarbejde
med Drinx og Kjær &
Sommerfeldt
Flere danskere skal have mulighed for at nyde frugten af
“håndværket” fra Bryggeriet Skands! Bryggeriet har derfor
indledt et strategisk samarbejde med Drinx og Kjær &
Sommerfeldt om salg og distribution af økologiske specialøl
til barer, restaurationer og hoteller, som efterspørger kvalitet
og større valgfrihed.

Bryggeriet Skands leverer i dag øl
til det Kongelige Teater, Operaen
og Skuespilhuset samt en række
spillesteder og kulturinstitutioner
på Sjælland. Bryggeriet producerer
desuden flere signatur-øl sammen
med Nationalmuseet i København,
som serveres på udvalgte museer.
Skands ønsker nu at få endnu bedre
fodfæste på ontrade-markedet.
- Vi er et lille bryggeri med fokus
på udvikling og produktion. Vi har
ambitioner om at nå bredere ud,
men vi er ikke store nok til også at
fokusere på ontrade i bred forstand.
Drinx og deres samarbejdspartner,
Kjær & Sommerfeldt, har en
salgsstyrke, som vi ikke selv har. Vi
har et godt produkt, og styrken i
samarbejdet kommer til at ligge
i den brede salgsorganisation, vi
nu får adgang til, fortæller Ernst
Kristensen, direktør og indehaver af
bryggeriet Skands.
Øger valgfriheden i
ontrade-segmentet
Drinx og Kjær & Sommerfeldt
arbejder intenst med at skabe
valgfrihed på det danske øl- og
vandmarked. Markedet er i
dag domineret af få store ølleverandører, og kunderne har flere
steder et mere fastlåst sortiment at
vælge imellem. Kunderne er dog nu
begyndt at efterspørge muligheden
for selv at kunne sammensætte
udvalget af unikke øl- og
vandprodukter til deres forretning.

- Der er behov for nogle som Drinx
og Kjær & Sommerfeldt, der kommer
med et alternativ til de etablerede
øl-producenter, og som kan bringe
specialøllene frem på banen i
samarbejde med producenterne.
Der er helt klart en efterspørgsel
hos restauratører og barejere efter
special- og kvalitetsøl. Der har bare
indtil for nylig ikke været nogle, der
kunne tilbyde en samlet pakke med
forskellige mærker. Der er mange,
der foretrækker én leverandør til det
hele – øl, sodavand, spiritus, vin med
mere – og det kan vi levere, når vi går
sammen, fortæller Ernst Kristensen.
Store forventninger
Der er store forventninger til
samarbejdet, som skal tilbyde
restauranter, barer og hoteller m.fl.
et endnu bredere, mere spændende
udvalg af øl fra Bryggeriet Skands.
- Jeg forventer, at Drinx og Kjær
& Sommerfeldt bliver gode
samarbejdspartnere for os,
blandt andet på baggrund af den
vækst, de har præsteret, og deres
professionalisme. Jeg kan godt lide
den måde, de driver forretning; de
hjælper kunderne på en moderne
måde – og vores værdier i forhold
til kvalitet, service og ordentlighed
er sammenfaldende. Der er også
andre, der handler med øl og
drikkevarer, men jeg synes ikke helt,
de er samme sted, fortæller Ernst
Kristensen.

Yderligere information:
Venligst kontakt Ernst Kristensen,
indehaver og direktør i Bryggeriet
Skands.
Mail: ek@bryggeriet-skands.dk
Tlf.: +45 2929 1800.

Om Bryggeriet Skands
Skands er et specialølsbryggeri, som blev
etableret i Brøndby i 2003 af brygmester
Birte Skands med en vision om, at det
gamle bryggerhåndværk skulle tilbage
i højsædet. Bryggeriet brygger både de
traditionelle ølvarianter, men også mere
utraditionelle øltyper og sortimentet
justeres løbende. Alle øl er økologiske.
Bryggeriet Skands er desuden kendte
for at samarbejde med folk, der har
spændende ideer.
Om Drinx
DRINX er en danskejet handelsvirksomhed, som tilbyder totalløsninger
inden for spiritus, øl, vand, barudstyr,
rengøringsprodukter m.fl. samt et
landsdækkende netværk, der servicerer
alt fra den mindste café og bodega til
restauranter, hoteller og nattelivets
største barkæder. Virksomheden blev
etableret i 2015 og har hovedsæde og
lager i Frederikshavn samt salgskontor
og lager på Sjælland.
Om Kjær & Sommerfeldt
Kjær & Sommerfeldt er Københavns
ældste vinhandel og Kongelige
Hofleverandør, stiftet i 1875.Virksomheden er i dag en moderne virksomhed
og på forkant med udviklingen – men
Kjær & Sommerfeldt fastholder de
traditioner, der har kendetegnet
virksomheden gennem alle årene. Kjær
& Sommerfeldt har butikker i København
og Aarhus og er en af landets mest
betydningsfulde vinleverandører til hotel
& restaurations-sektoren og erhvervslivet.
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