
	
	

	
	

Pressemeddelelse 
 

Vamdrup, den 14. september 2017 
 
Kært barn har mange navne! 
Det er ganske vist rigtigt – men ofte kan det forvirre kommunikationen med for mange navne, 
selvom det er noget man har meget kært. 
Derfor tager vi konsekvensen af dette og skærer helt ind til benet. 
 
MultiMarketing Engros bliver det nye corporate brand – der udelukkende agerer via forhandlere 
i ind- og udland. 
 
Koncepter under MultiMarketing Engros er: 
Aquadana – forhandlere af vand og andre drikkevarer 
Sig det sødt – forhandlere af konfekture 
 
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. 
 
 
Profil med stil får et helt nyt navn og bliver skilt ud fra MultiMarketing – skuub, der handler direkte 
med slutkunder i både ind- og udland. 
 
Koncepter under skuub er: 
Penz – salg af kuglepenne med logo 
Vandtryk – salg af drikkevarer med logo 
Slik med logo – salg af konfekture med logo 
Gaver med logo – salg af diverse gave- og reklameartikler med logo 
 
skuub er en danskejet B2B net- og detailvirksomhed, 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 direkte til slutbrugere via diverse webportaler samt en intern salgsafdeling. 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
MultiMarketing Engros  skuub 
 
Palle Østergaard  Palle Østergaard 
Ejer og direktør  Ejer og direktør 


