
	
	

	
	

Pressemeddelelse 
 

Vamdrup, den 15. september 2017 
 
Grundet stor vækst flytter vi til større lokaler i Kolding! 
Vi har de senere år oplevet stor vækst, hvorfor vi må erkende at der ikke længere er plads nok 
på adressen i Vamdrup. Derfor flytter vi til Gejlhavegård 7 i Kolding i løbet af vinteren 2017/18. 
 
”Siden foråret har vi været på jagt efter et nyt domicil”, udtaler ejer og direktør Palle Østergaard, 
der begrunder jagten i, at virksomheden har oplevet en stor vækst og kundetilgang i løbet af både 
2015 og 2016. ”Det betyder at pladsen nu er for trang. Særligt i produktionshallen og på lageret 
er kapaciteten for lille, med den stigende efterspørgsel som vi oplever.” 
 
”Vi har valgt at flytte virksomheden ind til Kolding Syd, i lejede lokaler på Gejlhavegård”, siger 
salgsdirektør John Bille, der har stået for kontraktforhandlingerne med den svenske udlejer. 
”Produktions- og lagerfaciliteterne er over dobbelt så store, som dem vi råder over i dag – så der 
bliver plads til en fortsat vækst, som vi forventer fra bl.a. de udenlandske markeder.” 
 
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branding med bl.a. drikkevand, konfekture og andre 
reklameartikler. ”Det betyder at vi selv etiketterer og pakker vandflasker og diverse konfekture 
produkter, såsom bolsjer, snacks og chokoladekugler. Vi har grafisk produktion for vores store 
forhandlernet, der består af alt fra reklamebureauer til catering virksomheder”, udtaler Palle 
Østergaard, der i de første år selv stod for vedligeholdelse og driften af de store etiketterings- og 
pakkemaskiner. Nu tager han sig primært af salg til de største kunder og det er også ham, der 
finder nye produkter og tiltag, der skal sikre den fortsatte vækst i virksomheden. 
 
Drømmen var oprindelig, selv at bygge et helt nyt domicil i Kolding området. Det har dog ikke 
været muligt at finde den rigtige byggegrund, ligesom man ikke kan vente med at flytte, til et nyt 
byggeri står færdigt. Med det nye lejemål er der masser af plads til, at virksomheden stadig kan 
vækste efterhånden som man kommer ind på verdensmarkedet. 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
MultiMarketing Engros 
 
Palle Østergaard 
Ejer og direktør 
 
MultiMarketing Engros er en danskejet B2B grossistvirksomhed, der beskæftiger ca. 30 medarbejdere, som hver dag 
sælger diverse promotion-artikler, konfekture, juice, energidrik, kaffe, øl, vin og vandflasker med logo og 
reklamebudskaber. Vandet er tappet i Brande hos Aqua D’or, og er måske noget af det bedste vand der findes på 
flasker i Danmark. Produkterne markedsføres og sælges via diverse webportaler samt et stort forhandlernet i både ind- 
og udland. 


