
Mødet med Handelskammeret

En invitation fra Det Italienske

Handelskammer til at deltage i Borsa

Vini i København var det, der startede

vores import af vin fra Italien. Et godt

organiseret og vel tilrettelagt

arrangement på den italienske

ambassadørs residens i København,

hvor mere end 50 producenter fra

Syditalien deltog.

Efter den første deltagelse i Borsa Vini

har vi deltaget i mange af

Handelskammerets arrangementer,

både i udlandet og i Danmark. Den

måde vi anvender arrangementerne

på, er overvejende at pleje relationer

med eksisterende producenter og til at

afsøge markeder for nye kandidater til

sortimentet. Relationerne til

producenter og kunder er afgørende

for at eksistere i det meget

konkurrenceprægede vinmarked i

Danmark. Vi har adskillige gode

oplevelser, hvor vi direkte i forbindelse

med et arrangement får etableret

samarbejde og relationer med både

gode kolleger i branchen, nye

producenter og nye engroskunder.

Forretningsområdet 

Carlsen Vins særlige niche er at sælge

tyske, østrigske og ikke mindst italienske

vine af højeste kvalitet til en række af

landets bedste restauranter og førende

vinforretninger. Det vil sige, at Carlsen

Vin kører uden om det kraftigt

overbefolkede lavprissegment i

vinverdenen, og den politik er nøje

overvejet. ”Personligt udvalgte vine af

høj kvalitet er den filosofi vi baserer

vinsortimentet på” udtaler indehaver

Jesper Carlsen. Den store interesse for

vin blev født gennem ejerskab af

ambitiøst cateringfirma ’Fin Mad’, som

Carlsen drev tilbage i 80’erne. 

Carlsen Vin startede egen import og

engrossalg af kvalitetsvin fra Tyskland i

2011, og i takt med kundernes

efterspørgsel, er der nu også import fra

både østrigske og i særdeleshed

italienske topproducenter.

Vision: At være kendt og

anerkendt, troværdig

samarbejdspartner med

et højt serviceniveau og

topkvalitet.  
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Turene til Italien 

Noget af det vi prioriterer højt, er

Handelskammerets ture til Italien, med

relativt få deltagere, hvor vi udforsker

markedet for vin og øvrige fødevarer.

Senest var vi afsted til Calabrien, og

igen professionelt gennemført af

Handelskammeret. Det var en 5 dages

tur med 8-10 deltagere og et relativt

hårdt program med smagninger, gode

arrangementer og virksomhedsbesøg.

Det er en god måde at afvikle disse ture

på, hvor der er en blanding af

smagninger og besøg på virksomheder.

Vin sektoren er en af de sektorer vi beskæftiger os særligt meget med i Handelskammeret. Italien er et af de

største vinproducerende lande i verden og Danmark er med sine mange importører og vinglade befolkning

et meget attraktivt marked for italienske producenter. Gennem os får vores netværk mulighed for at

deltage i events, messer og smagninger både i Italien og Danmark flere gange årligt, hvor de kan finde nye

vine, nye samarbejdspartnere og vedligeholde allerede eksisterende relationer. Vi har taget en snak med

Jesper Smith Carlsen, som er indehaver af Carlsen Vin, om hans forretning, hans forhold til Italien og

italienske vine, om hvordan han kom ind i vores netværk og hvad han har fået ud af at deltage på vores

events gennem årene. 
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Strategien, filosofien og kernen i

virksomheden 

Strategien for Carlsen Vin er, at med

import fra nye lande og vinområder

følges de høje krav til vine og

producenter konsekvent. Carlsen vin

har beholdt det meget succesrige fokus

på det klassiske Tyskland med

tyngdepunktet i Mosel, Rheinhessen og

ikke mindst Ahr, hvorfra Tysklands

bedste rødvin importeres. Udvalget er

efterhånden udbygget med

kvalitetsvine fra det meste af Italien.

Jesper Carlsen har en særlig

forkærlighed for vinene fra Apulien og

Veneto.

I Carlsen Vin er filosofien, at

fundamentet er værdier og mennesker

– både når det gælder vin, kunder og

leverandører. Værdisættet bygger på

hæderlighed, troværdighed og

gennemskuelighed i prissætningen, og

det holdes der konsekvent fast i. 

Kernen i firmaet er gode relationer til

vinproducenterne, som næsten alle

sammen er helt små eller mellemstore

vinbønder, som producerer vin med

begrænset tilgængelighed. Vinbønder,

hvor modernitet går i hånd med

traditionalitet.

 

Italiensk vin har altid

haft en solid plads i

vores hjerter, lige

siden vores første

besøg i byen Barolo i

1988, hvor vi var de

eneste to turister i

hele byen. 

Producenterne og kunderne 

Carlsen Vin stiller store krav til

passionerede producenter om

bæredygtighed, ekspertise, nytænkning

og lidenskab. Det tager tid at komme

ind på livet af de bedste producenter,

som ofte er meget kritiske med, hvem de

i det hele taget vil handle med. I

modsætning til mange andre brancher

bruges der i vinverdenen kun få skriftlige

leverandørkontrakter. Det hele er

bygget på gensidig tillid og personlige

relationer.

Alle producenter besøges personligt for

at skabe et førstehåndsindtryk af

menneskene bag vinene. Denne

personlige vinkel er afgørende for, at vi

som vinsælgere kan forstå vinene og

præsentere dem korrekt og engageret.

På kundesiden gælder det ikke blot om

at holde fast i de gode gamle kunder,

men bestemt også om at sikre sig nye.

Kundegrupperne er fortsat

restauranter og vinforretninger i det

meste af Danmark. Hele

erhverskundesegmentet er oplagt, og

Carlsen Vin er i 2020 gået ind i

markedet for vingaver, så firmaer, der

ønsker at promovere sig med vingaver

af høj kvalitet nu også er blandt

kunderne.

Indtil nu (2021) har der kun været

ganske få privatkunder, men de er dog

også meget velkomne hos Carlsen Vin.

For os betød turen til Calabrien 2

restauranter, 1 olivenolieproducent og 1

vinproducent som nye blivende

forretningsforbindelser, herunder den

certificerede italienske gourmet

restaurant Il Gallo Nero i Hillerød, som

kunde. Et besøg på restauranten er som

at komme til Italien.

Corona's indflydelse på vinbranchen

Tiden, som vi gennemgår lige nu, hvor

Corona har været i samfundet i 1 år+ er

på mange måder skelsættende for

samfundet og for vinbranchen. Det har

kæmpe betydning for de

virksomheder, som har måttet holde

lukket i lange perioder med store tab til

følge. Restauranter, hoteller og

forlystelser gennemgår mareridt lige

nu. Der vil formentlig være en del, der

får svært ved at komme i gang igen, for

der vil være mange mennesker, som

har ændret vaner og indkøbsmønstre.

Der er kommet rigtig meget gang i

nethandel, og det har en del været

dygtige til at følge med over i, men

andre er ikke kommet med.

Salget til private har indtil nu mest

foregået på de store vinmesser i

København, Slagelse og Århus, men vi

overvejer at etablere en decideret

webshop til netop det private

kundesegment, oplyser Jesper Carlsen.

Ydermere er der etableret et

showroom med tilhørende

smagefaciliteter på virksomhedens

adresse i Vipperød ved Holbæk.

Lageret, som består af ca. 15.000

flasker, er temperaturstyret og er

beliggende i Tåstrup, hvorfra vinene

leveres.



Carlsen Vin og Corona

I forhold til vores firma er vores salg

fordelt med ca. 50% til restauranter og

ca. 50 % til vinforretninger og

specialbutikker. 

Vores salg til restauranter er helt i bund i

øjeblikket, men samtidig er salget til

vinforretninger og specialbutikker steget

betydeligt, da de har kunnet holde åbent

som normalt gennem pandemien. Vi har

haft tæt kontakt med vores producenter

i Italien særligt gennem det sidste år, og

samtalerne har ofte været de samme

triste budskaber – det hele er lukket

endnu.

Vi håber, at når det hele åbner lidt mere

op, så vil vi alle sammen booke bord på

den gode restaurant og støtte op om en

branche, som er i knæ.

Italiensk vin har en plads i hjertet 

Italiensk vin har altid haft en solid plads i

vores hjerter, lige siden vores første besøg i

byen Barolo i 1988, hvor vi var de eneste to

turister i hele byen. Engagement og nydelse

er ikke blevet mindre af alle oplevelserne og

forretningsforbindelser, som vi har fået og

etableret gennem Handelskammeret. Jeg

giver Handelskammeret min varmeste

anbefaling og kan kun opfordre til at tage

mod tilbuddet, hvis Handelskammeret

inviterer til et vinarrangement.

Nedenfor ses tre af Carlsen Vins italienske

topproducenter, som alle er fundet via

Handelskammerets arrangementer. Der er

tale om Massaro, et mikrovineri i hjertet af

Valpolicella, Roeno, som er beliggende i

Südtirol på grænsen mellem Veneto og

Trentino-Alto Adige og Sertura fra Avellino

i Campania-regionen. 

Interview af Signe Olsen, 

Project coordinator ved DANITACOM

sol@danitacom.org
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