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Ökad ombordförsäljning på BornholmerFærgen 
 
Sedan invigningen i november 2014 har försäljningen på Ombord Bordershop 
Bornholm ökat. Rederiet Færgen väljer nu därför att utöka sortimentet med nya 
produkter i flera olika kategorier.  
 
I november förra året lanserade Færgen sin satsning Ombord Bordershop Bornholm för att 
locka fler svenskar ombord färjorna till Bornholm, med låga priser på alkohol, kosmetik, parfym 
och godis. Sedan dess har försäljningen av endagsbilejtter till Bornholm ökat, vilket även 
inneburit en ökad försäljning ombord färjorna. Nu väljer rederiet att utöka sortimentet ombord 
för att locka ännu fler svenskar.  
 
I sin nya 48 sidor långa katalog, den längsta i BornholmerFærgens historia, lanseras inte 
mindre än 139 nya produkter i bordershopen. Bland annat introduceras fyra nya romsorter då 
man sett en markant ökning av framför allt försäljningen av sprit. Därutöver fylls hyllorna upp 
med nya parfymer, krämer och kosmetika till både kvinnor och män i en rad ”tag 3 betala för 
2” kampanjer. Kampanjerna gäller dessutom delar av godissortimentet, som även det utvidgas. 
En helt ny produktkategori lanseras också i form av rakningsprodukter till kvinnor och män, 
som kommer säljas till betydligt billigare pris än på land. I samband med att shoppingkatalogen 
introduceras, släpps också en ny bistrokatalog på BornholmerFærgen. Hädanefter kommer det 
vara möjligt att köpa mat i bistron som i större utsträckning innehåller lokala råvaror från 
Bornholm i form av till exempel rökt makrill, sill och leverpastej. 
 
Endagsbiljetterna, som möjliggör för gående resenärer att åka över till Bornholm och tillbaka 
samma dag, har varit populära sedan de introducerades förra året och kommer även framöver 
att fortsätta säljas. Færgen har också under året haft en särskild shoppingbiljett som gjort det 
möjligt att köra ombord och bli ombord färjan hela turen för att åka tillbaka direkt igen till 
Ystad – en tur som tar ungefär 3,5 timmar. Biljetten, som varit populär bland svenskar och 
lockat många som endast åker över för att handla, kommer att återintroduceras till hösten. 
 
Bildtext: Ombord Bordershop Bornholm får ett utökat sortiment. Foto: Færgen 
 
För mer information kontakta Færgens cateringchef Henrik L. Pihl på +45 40 14 04 17 
eller hepi@faergen.dk. 
 
För pressbilder, presstexter eller andra frågor kontakta Amina Korlat på EHRENBERG 
Kommunikation på 0739 94 55 19 eller ak@ehrenberg-kommunikation.com. 
  


