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Ombord  Bordershop  Bornholm  lyfter  Ystad-Rønne  
Idag  är  det  ett  år  sedan  rederiet  Færgen  öppnade  sin  flytande  
gränshandelsbutik  på  linjen  Ystad-Rønne.  Sedan  bordershopen  introducerades  
på  linjen  har  antalet  resenärer  på  färjan  till  Bornholm  ökat  och  med  det  även  
ombordförsäljningen.  

Bordershopen  som  idag  firar  ett  år  på  linjen  Ystad-Rønne,  var  en  satsning  från  rederiet  Færgen  
i  ett  led  att  öka  utbudet  och  tillgängligheten  för  sina  svenska  resenärer.  Med  ett  brett  utbud  av  
kosmetika,  godis,  öl  och  sprit  samt  en  överfartstid  på  endast  1h  och  20min  har  bordershopen  
lockat  många  svenskar.    

”Ombord  Bordershop  Bornholm  har  varit  uppskattat  av  kunderna  som  rest  med  oss  under  det  
senaste  året.  Vi  ämnar  driva  Ombord  Bordershop  Bornholm  även  i  framtiden  och  kommer  
fortsätta  att  utvidga  utbudet  i  shopen  för  att  i  ännu  större  utsträckning  möta  våra  kunders  
behov  och  önskemål.  Vi  ser  nu  fram  emot  årets  julhandel  som  vi  är  säkra  på  blir  en  succé  även  
i  år.”  säger  Lindy  Kjøller,  försäljnings-  och  marketingchef  på  Færgen.    

Antalet  resenärer  har  ökat  på  linjen  till  följd  av  satsningen  –  bara  i  oktober  månad  reste  mer  än  
96.500  resenärer  på  linjen,  en  ökning  med  4,4%  jämfört  med  oktober  månad  förra  året.  Mellan  
januari-oktober  i  år  har  totalt  1.208.621  resenärer  åkt  mellan  Ystad  och  Rønne,  en  ökning  på  
1,4%  jämfört  med  samma  period  2014.  Antal  bilar  som  åkt  Ystad-Rønne  mellan  januari  och  
oktober  har  ökat  med  4,3%  jämfört  med  förra  året.  Även  ombordförsäljningen  har  ökat  –  
främst  tack  vare  svenskarna  ombord.    

”Vi  ser  en  kraftig  ökning  av  ombordförsäljningen,  framför  allt  till  följd  av  svenska  resenärer  
som  handlar  vin,  öl  och  sprit.  Förutom  att  handla  i  shopen  är  våra  svenska  passagerare  också  
flitiga  besökare  av  restaurangen  ombord.  De  är  speciellt  förtjusta  i  de  danska  smørrebrøden  
som  det  äts  mycket  av.”  säger  Lindy  Kjøller,  försäljnings-  och  marketingchef  på  Færgen.  

För  mer  information,  kontakta  Færgens  försäljnings-  och  marketingchef  Lindy  Kjøller  på  
likj@faergen.dk  eller  +45  20  33  50  44.    

För  pressbilder  eller  ytterligare  information,  kontakt  Amina  Korlat  på  EHRENBERG  
Kommunikation  på  ak@ehrenberg-kommunikation.com  eller  0739  94  55  19.  


