
                                                                                    

 

Damm distribuirà la cervesa Grimbergen a 
Espanya, Andorra i Gibraltar 

 
• Aquesta operació amplia l'acord que Damm va tancar amb el 

Grup Carlsberg el passat mes de juliol, quan va començar a 
distribuir la cervesa Carlsberg a Espanya peninsular 

 
• La distribució de Carlsberg per part de Damm s’ampliarà a les 

Illes Canàries, Andorra i Gibraltar a partir de gener de 2021 
 
 
 

          
 
 
 

Barcelona, 25 de novembre de 2020 –. Damm, empresa líder en el sector de begudes a 
Espanya, amb important presència en els sectors d’alimentació, restauració, logística i distribució, 

ha ampliat l'acord establert el passat mes de juliol amb la companyia danesa Grup Carlsberg. 
A partir de gener del 2021, la cervesera distribuirà en exclusiva la marca de cervesa belga 

Grimbergen a Espanya, Andorra i Gibraltar. Així mateix, el nou contracte amplia l'abast geogràfic 

de l'acord inicial de la distribució de la marca Carlsberg per part de Damm. 
 

Grup Carlsberg ha decidit confiar a Damm el dret en exclusiva de distribució de la marca 
Grimbergen mitjançant aquest acord que entrarà en vigor el gener del 2021. Les cerveses 

Grimbergen estaran disponibles tant en el canal d'alimentació com en el d'hostaleria en aquestes 
àrees geogràfiques. Damm s'encarregarà de les vendes i el màrqueting de Grimbergen, incloent-

hi la comunicació, activitats d'activació de consumidors i promoció directa en el punt de venda, 

amb la finalitat d'incrementar el coneixement de la marca entre els consumidors. 

 



                                                                                    

Grimbergen és una marca de cervesa belga orgullosa de la seva herència, que es remunta a 1128 

quan Sant Norberto de Xanten va fundar una abadia a la ciutat belga de Grimbergen. La marca 

és coneguda per la qualitat de les seves cerveses, que són naturalment dolces i que tenen sabors 
complexos amb molta personalitat. Actualment, les cerveses Grimbergen estan disponibles en 

més de 50 països d'arreu del món. Gràcies a Damm, els amants de la cervesa de tota Espanya, 
Andorra i Gibraltar també podran gaudir de Grimbergen. La cartera de productes de Damm 

inclourà Grimbergen Blonde, Grimbergen Double Ambrée i Grimbergen Belgian Pale Ale. Totes 
aquestes varietats estaran disponibles en ampolles de 33 cl. Damm també subministrarà 

Grimbergen Double Ambrée en barrils de 20 litres. 

 
La formalització d'aquest nou acord confirma la consolidació de l'aliança entre totes dues 

companyies. Els bons resultats obtinguts després de l'inici al juliol de la distribució de la marca 
Carlsberg a Espanya Peninsular, han fet possible que s'ampliï l'abast territorial de l'acord vigent 

assumint Damm a partir de gener del 2021 la distribució de Carlsberg també a Canàries, Andorra 

i Gibraltar. 

 

Sobre Damm: https://www.dammcorporate.com/ca  

 

Sobre Grup Carlsberg 

El Grup Carlsberg va ser fundat el 1847 pel cerveser JC Jacobsen. JC Jacobsen va ser un veritable 

home del renaixement, que creia fermament en la qualitat i la recerca i va compartir els seus 

coneixements amb altres cervesers. Avui dia, el Grup Carlsberg és un dels principals grups 
cervesers del món, amb més de 140 marques, entre les quals s'inclouen les marques de cerveses 

Carlsberg i Tuborg i marques locals de gran potència, com Baltika a Rússica, Ringnes a 
Noruega, Lvivske a Ucraïna, així com autèntiques cerveses artesanals i especials sense alcohol. 

Les majors marques de cervesa artesanals i especials del Grup Carlsberg són la sofisticada 

francesa 1664 Blanc i la cervesa de l'abadia belga Grimbergen. 
 

El Grup Carlsberg ha impulsat un dels programes de sostenibilitat més ambiciosos, Together 
Towards ZERO el 2017, que inclou objectius per eliminar les emissions de carboni a les seves 

fàbriques de cervesa per a 2030 i utilitzar electricitat 100% renovable per a 2022. Together 

Towards ZERO és una crida perquè es prenguin mesures davant dels reptes en matèria de 
sostenibilitat com el canvi climàtic, l'accés als recursos hídrics i fer front a les preocupacions en 

matèria de salut pública.  
 

Per a més informació: www.carlsberg.com 
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