Pressemeddelelse Stockholm 18. februar 2014
Nordic Service Partners Holding AB offentliggør aftale om at lancere TGI Fridays i
Danmark
I dag har Nordic Service Partners Holding AB (NSP) offentliggjort at der er indgået en
samarbejdsaftale med TGI Fridays, verdens største Casual Dining bar og restaurantkæde,
om at åbne 5 TGI Fridays restauranter i Danmark indenfor de næste 5 år.
Vi er meget tilfredse med at gå i partnerskab med TGI Fridays og ser frem til at
kapitalisere de mange muligheder, det vil give os at åbne Fridays restauranter i Danmark.
Denne investering markerer NSP´s indtræden i segmentet Casual Dining i markedet for at
gå ud at spise under uformelle former. Et marked, som de seneste år har oplevet en kraftig
vækst i de skandinaviske lande. Vi tror derfor på, at tiden er inde til at præsentere verdens
største Casual Dining Bar i Danmark.
Vi er overbeviste om, at vi med vores succes i ejerskab og drift af andre populære brands,
vil kunne overføre det til markedet for Casual Dining, og at tiden nu er moden til at indgå i
samarbejdet med Fridays teamet og introduktionen af Fridays brandet i hele Danmark,
siger Morgan Jallinder, CEO i NSP.
Fridays fortsætter med at ekspandere på det internationale marked i hastigt tempo, og har
åbnet 120 nye restauranter de sidste 4 år med Franchise partnere i hele verden. Med den
succes og positive feedback, vi har modtaget i de skandinaviske nabolande, tror vi på, at
introduktionen til det danske marked er et naturligt step, for at få del i væksten på det
europæiske marked.
I NSP har vi fundet en perfekt partner, hvis indsigt og kendskab til det lokale marked, vilje
til at levere god kundeservice og drive en række fremragende forretninger, samtidig med
at kunne udvikle professionelle franchise restauranter, vil evne at placere Fridays med
succes i dette vigtige og voksende marked.
Vi ser frem til at arbejde tæt med NSP for at tilbyde autentisk amerikansk mad og
spændende drinks og drikkevarer i en atmosfære, der er med til at præsentere den helt
specielle Fridays Feeling – alle ugens 7 dage, siger Stefan Eriksson, Vice President
Franchise Operations, TGI Fridays International.
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