
- Vi har erkendt, at vi har brug 
for hjælp, hvis vi skal bredere ud 
i HORECA-branchen med vores 
produkter. Vi kan ikke selv besøge 
den lange række af potentielle 
kunder, der henvender sig. Alle 
kan sætte varer på en palle, men 
salgsarbejdet uden for de større 
byer kan vi ikke løfte selv, fortæller 
Jens Dilling, som er medstifter af 
og salgsansvarlig hos Real Drinks.

- Vi har handlet med Drinx 
igennem et par år og vælger nu at 
indgå et tættere samarbejde med 
dem, fordi vi har brug for en stor, 
troværdig og ambitiøs partner på 
ontrade-markedet, der kan få vores 
produkter i spil flere steder. Der er 
styr på sagerne hos Drinx, og vi har 
kun oplevet, at de leverer det, de 
lover, så derfor er valget faldet på 
Drinx, fortæller Jens Dilling.

Saft og juice er i høj kurs
Samarbejdet mellem Drinx og Real 
Drinks kommer i første omgang 
til at omhandle de økologiske 
most- og saftprodukter fra Bie’s 
Bryggeri og de populære MAD 
Organic juice på karton samt øl 
fra Brutal Brewing sammen med 
Old Jamaica Ginger Beer, som har 
været listet hos Drinx i et par år. 

Men Jens Dilling kan ikke udelukke, 
at flere af Real Drinks’ produkter 
bliver listet hos Drinx. 

- Det er særligt på Bie’s Saft, 
at vi lige nu har en kraftig 
efterspørgsmål, og den skal vi 
naturligvis imødekomme. Nu 
intensiverer vi indsatsen. Drinx’ 
kunder efterspørger ligeledes 
saftprodukter af høj kvalitet 
– kunder, som både vil have 
velsmagende økologisk indhold 
og æstetisk produktdesign. Så det 
giver rigtig god mening for begge 
parter at køre parløb på saft, most, 
øl, ginger beer og eventuelt flere, 
fortæller Jens Dilling. 

Ikke kun et navne-match
At dømme efter navnet lyder 
Real Drinks og Drinx som to 
foretagender, der burde hænge 
sammen. Men der er meget mere 
i det end navnet, forklarer Jens 
Dilling:

- Vi har en god kemi sammen, og 
ærlighed og ordentlighed fylder 
meget for begge parter. Dertil 
kommer en fælles forståelse for 
kundeservice og for altid at levere 
løsninger, der opfylder kundens 
behov fuldt ud. Drinx arbejder 

meget med bæredygtighed, 
hvilket vi kun kan bakke op om. 
Jo flere produkter, der samles på 
Drinx’ biler i stedet for, at alle selv 
bringer produkter ud, jo mere 
reduceres CO2-aftrykket. 

Yderligere information fås hos:
Jens Dilling
Dir. Telefon: +45 9244 8333
Mail: Jens@realdrinks.dk
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Real Drinks indgår nu et tættere samarbejde med landets største leverandør af spiritus 
og øl/vand til ontrade-markedet, Drinx. Dette sker på baggrund af en voksende 
efterspørgsel fra kunder over hele landet på bl.a. øl, saft og juiceprodukter. Med Drinx 
som partner får Real Drinks adgang til et landsdækkende distributionsnetværk og en 
større stab af konsulenter til at varetage salgs- og kundeservicearbejdet.   

Real Drinks intensiverer øl- og 
saftsamarbejdet med Drinx

Om Drinx
DRINX er en danskejet handels-
virksomhed, 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 Real Drinks
Real Drinks en dansk importør, grossist, 
distributør og forhandler af kvalitets-
drikkevarer - alt fra hjemmebrygget 
øl til økologisk sodavand. Real Drinks 
startede i 2010 som en mindre 
importvirksomhed og er siden vokset til 
et firma med et unikt produktsortiment 
til ontrade-segmentet inkl. 
specialhandelen. Salgskontoret ligger 
i Hobro, og virksomheden distribuerer 
over hele landet.
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