
75.925 gange tak
I samarbejde med Bäko, BagerGruppen, Team  

Bodenhoff og tidligere landsholdsspiller i håndbold  
Michael V. Knudsen har Puratos SpireVip rugbrød  
indsamlet 75.925 kroner til Børnecancerfonden.

Beløbet er indsamlet i perioden 
september-december 2021 og er 
kommet i hus pga. virkelig flot  
opbakning fra mange af Bager-
Gruppens medlemmer. 

Men det stopper ikke her
Indsamlingen foregår ved at der 
for hvert solgt SpireVip rugbrød går 
1,00 kr. til Børnecancerfonden. Det 
er Puratos, der står for opgørelsen 
og afregningen, så den enkelte 
bager kan koncentrere sig om at 
bage og sælge. ”Salget er  
kommet godt fra land mange 
steder, og vi er overbeviste om at 
endnu flere kan have både lyst til 
og gavn af at være med i denne 
kampagne. Vi er meget tilfredse 
med at samarbejdet og  
indsamlingen til det gode formål 
fortsætter i 2022” udtaler 
salgschefen for Puratos Mads  
Viborg Schmidt. 

Butiksaktiviteterbutikkerne og  
sociale medier
For at hjælpe Bagergruppens 
medlemmer med at skabe  
opmærksomhed omkring  
produktet bakkes der fortsat  
massivt op med forskellige  
aktiviteter til butikkerne. Udover 
papfigurer, gulvfolier, plakater og 
andet iøjnefaldende markeds-
føringsmateriale bliver der også 
klargjort masser af kommunikation 
til de sociale medier. ”Vi laver 
både nogle standardopslag, som 
medlemmerne let kan dele på  
deres egen Facebookside, men 
vi er også behjælpelige, hvis man 
har brug for noget, der er mere  
skræddersyet” siger Camilla  
Koustrup Vium, der er salg- og  
marketingskoordinator hos Puratos.  
Hun tilføjer, at der desuden  
arbejdes på en animationsvideo 
med SpireVippen, som både kan 
bruges på sociale medier men 
også på eventuelle infoskærme i 
butikkerne. 



Flere konkurrencer på vej
I løbet af de måneder, SpireVip 
rugbrødet har været på 
markedet, er der arrangeret  
masser af konkurrencer. Bl.a. har 
der været tegnekonkurrencer 
omkring jul og fastelavn, hvor Pu-
ratos og de deltagende bagerier 
sammen har sponsoreret præmier 
til forbrugerne. En anden aktivitet, 
der virkelig har givet opmærksom-
hed i butikkerne, har været  
”Danmarksmester i rugbrødskast”, 
hvor forbrugerne har kastet til måls 
med broderede rugbrødsskiver. 
Det er tanken, at der i det kom-
mende år skal planlægges flere 
kastekonkurrencer hvor der udover 
præmier til de deltagende  
forbrugere også kommer attraktive 
gevinster på højkant til de  
bagerier, der ønsker at være med. 
”Vi er virkelig taknemmelige for at 
der er mange af BagerGruppens 
medlemmer, der bakker os op i 
at støtte dette gode formål, så vi 
glæder os til at kunne præmiere 
nogle af dem” siger Camilla. 

Masser af succes
”Vi håber først og fremmest at 
de, der allerede har succes med 
SpireVip rugbrødet fortsætter med 
at sælge mange i 2022, men vi 
håber selvfølgelig også at endnu 
flere har lyst til at være med” siger 
Mads og fortæller siden, at der er 
masser af succeshistorier blandt 
medlemmerne, man kan trække 
på, hvis man overvejer at komme 
i gang, men endnu ikke har fået 
taget det sidste skridt. Derudover 
opfordrer han medlemmerne til at 
tage fat i deres Puratos konsulent, 
hvis man vil:
• Høre mere om SpireVip 

rugbrød og have hjælp til at 
komme i gang

• Har brug for flere opskrifter til 
rugbrød og specialbrød med 
SpireVip 

• Vide mere om materialer og 
konkurrencer

• Have hjælp til SoMe opslag 
eller trykte medier vedr.  
kommunikation på SpireVip

 

”Samler vi 250.000,-  
ind i 2022 inviterer vi 

mester og frue fra alle  
SpireVip bagerier på 

kolde øl og højt belagt 
smørrebrød.”  

- Mads Viborg Schmidt,  
salgschef ved Puratos 

Man kan sagtens kaste med godt brød, selvom man selv er et godt brød.



”Det er virkelig et  
godt, saftigt og  
velsmagende  

rugbrød.”  
- Mikkel Pompei i Ribe  
ved Mikkel og Betina  

Fakta om SpireVip:

Varenavn: Easy Puravita SpireVip

Bäko Varenummer: 215100 

Forpakning: 10 kg sæk

Dosering: 30% 

Det færdige rugbrød overholder 
Fuldkornssamarbejdets betingelser 
for at opnå det orange fuldkorns-
mærke. 

Produktet kan anvendes til mange 
typer af rugbrød og specialbrød. 

Du støtter Børnecancerfonden 
med 1,- krone for hvert SpireVip 
rugbrød, du producerer. Beløbet 
er integreret i din købspris på  
varen, så du skal ikke selv aktivt 
gøre yderligere.  

Michael V. Knudsen var med i bageriet, for 
at se hvor og hvordan SpireVip er blevet 
udviklet.

Fakta om Puratos 
Puratos Denmark A/S er del af 
Puratos Group, der udvikler og 
producerer innovative  
ingredienser og løsninger  
indenfor bageri, konditori og 
chokolade. Gruppen har  
hovedsæde i Bruxelles, kontorer i 
74 lande og beskæftiger næsten 
10.000 medarbejdere globalt. Vi er 
11 medarbejdere hos  
Puratos Denmark A/S i Vejle, der 
har ansvaret for salg, marketing 
og udvikling i Danmark, Norge og 
Island.


