
 
Pressemeddelelse: 

Tvis Køkkener hædrer butikken i Skive 

Køkkenkæden Tvis Køkkener tildeler teamet i Skive prisen ”Årets Tvis-
butik” for vellykket generationsskifte og nytænkning. 

Lige siden Tonni Jeppesen i 2016 overtog Tvis Køkkener i Skive, har butikken 
næsten været under konstant forandring. Først blev det indvendige opdateret, 
og lige nu bliver facaden og parkeringspladsen renoveret. Initiativet påskønnes 
af kæde-ledelsen med titlen som ”Årets Tvis-butik”. 

Det var en veldrevet butik, som Tonni Jeppesen overtog ved et generations-
skifte i 2016, hvor han skiftede job fra køkkenkonsulent til køkkenforhandler. 
Alligevel er det lykkedes ham at løfte både butikkens indretning, 
kundeoplevelsen og dermed også omsætningen: 

”Igangsættende og nytænkende er nogle af de værdier, som Tonni Jeppesen og 
hans stærke team står for. De sætter serviceniveauet højt og giver kunderne 
gode og spændende løsninger. Resultatet er en flot fremgang i omsætningen,” 
siger kædechef Per Sander om begrundelsen for prisen. 

Fokus på kundeoplevelsen 

Tonni Jeppesen er stolt af prisen som ”Årets Tvis-butik”, og hæderen deler han 
gerne med sine fire medarbejdere, tre konsulenter og en bogholder: 

”Det er en fælles indsats, vi yder for at få vores kunder til at føle sig velkomne 
og inspirerede,” siger køkkenforhandleren, der indgår aftaler med størstedelen 
af de kunder, som får udarbejdet forslag til en køkkenløsning. 

Tonni Jeppesen indrømmer gerne, at det da var lidt af en satsning, da han med 
10 års baggrund som køkkenkonsulent i 2016 overtog forhandlingen og 
ledelsen af Tvis-butikken i Skive: 

”Allerede da jeg blev ansat i Skive i 2012 fik jeg stillet muligheden om et 
generationsskifte i udsigt, og jeg gjorde mig da mange overvejelser om, hvorvidt 
jeg skulle springe ud som selvstændig eller ej.” 

De to første år som ejer brugte Tonni Jeppesen på at renovere det indvendige 
og indrette med de nyeste køkkendesigns. Nu er han i gang med det udvendige, 
hvor kunderne snart kan se frem til bedre parkeringsforhold. Facade og 
skiltning fornyes, og både inde og ude fremstår butikken nu som en moderne 
Tvis køkkenbutik. 

 

 



 
 
Billeder: 

 
 
Tonni Jeppesen ( t.h.) fra Tvis Køkkener i Skive får overrakt prisen ”Årets Tvis-butik” af 
kædechef Per Sander og adm. dir. Ole Lund Andersen fra køkkenkoncernen TCM Group 
A/S, som kæden er en del af.  

Kontaktinformation: 

Kontaktperson: Kædechef Per Sander, Mobil 2074 6316 E-mail psa@tmk.dk 
 


