To kendte kaffebarer skifter ham
De københavnske kaffegæster kan glæde sig til nye rammer, når Baressos kaffebarer på
henholdsvis Kongens Nytorv og i Frederiksborggade forvandles til Espresso House.
Espresso House er oprindeligt en svensk kaffekæde, der i sommer blev opkøbt af JAB Holding, og
dermed kom i familie med danske Baresso Coffee. I dag drives begge kæder under samme
selskab, og konverteringen af de to Baresso-kaffebarer til Espresso House er et led i en ambitiøs
dual brand strategi. På samme måde som Bestseller driver forskellige tøjkoncepter eller som
køkkenfirmaerne HTH og Invita ejes og drives af samme selskab, skal to konceptkaffekæder altså
nu løfte det danske marked sammen.
”Kampen om kaffegæsterne er over de seneste år øget betragteligt i vores branche. Sammen med
vores svenske kolleger står vi stærkt til at få endnu bedre fat i det danske marked”, udtaler
Nickolas Krabbe Bjerg, som er CEO i Baresso Coffee og for Espresso House i Danmark.
Han fremhæver, at Baresso i 2016 har fuld gas på vækstambitionerne. Alene i foråret 2016 åbner
fire nye Baresso-kaffebarer, hvoraf den første var i Ishøj Bycenter den 11. februar.
”Når vi samtidig bygger to af vores Baresso-kaffebarer om til Espresso House, er det for at sikre
Espresso House en stærk kædeeffekt fra start, så københavnerne hurtigt vænner sig til det nye
navn. Og de gode beliggenheder hænger som bekendt ikke på træerne”, fortæller Nickolas Krabbe
Bjerg.
Espresso House er allerede på vej med en kaffebar på Rådhuspladsen. De to Baresso-kaffebarer
på henholdsvis Kongens Nytorv og Frederiksborggade lukker for ombygning den 1. april og 23.
maj. De ventes at slå dørene op som Espresso House i henholdsvis maj og juni måned i år.
Om Espresso House
 Espresso House er den største kaffekæde i Norden med 187 egne kaffebarer i Sverige, 23
i Norge og 3 i Finland.
 I 2016 planlægges åbningen af mere end 30 nye butikker i Norden.
 Espresso House byder på kaffe af høj kvalitet og et bredt udvalg af kolde drikke, mad og
bagværk.
 Espresso House beskæftiger cirka 2000 medarbejdere.
 Mere information på espressohouse.se.
Om Baresso Coffee






Baresso Coffee er Danmarks første og største kæde af espresso- og kaffebarer.
Kæden blev stiftet i 2000, og i dag er der 51 Baresso Coffee kaffebarer fordelt på 35
konceptkaffebarer i København, Aarhus, Vejle, Odense og Aalborg samt 16 franchisekaffebarer ejet af blandt andre DFDS Seaways, Mols-Linien og Coop Danmark.
Baresso Coffee beskæftiger mere end 500 medarbejdere.
Mere information på baresso.com.

Uddybende spørgsmål?
Kontakt gerne administrerende direktør hos Baresso Coffee A/S Nickolas Krabbe Bjerg på telefon
53880900 eller via nkb@baresso.com

