
 

 

 

 
 
Prof-Shoppen.dk åbner endnu en afdeling 
– Nu i Århus med åbning d. 01.06.2017.  

 

Indehaver Alexander Rahbæk Kristoffersen udtaler: 

”Denne gang åbner vi i Århus og kan i den forbindelse præsentere en 830 m
2
 indendørs butik, udstilling og 

klargøringsområde. Vi er blevet kåret som Danmarks største Brenderupforhandler for tredje år i træk, og med 

en afdeling i det midt- og nordjyske ser vi frem til at kunne vejlede og servicere vore kunder indenfor trailere 

og havemaskiner i nærområdet. Afdelingen vil altid have 200 - 300 trailere på lager, så vi sikrer hurtig 

levering og den bedste service. 

 

Som et led i udvidelsen har vi købt Aarhus TrailerCenter og Dintrailer.dk, som indtil videre har været 

Brenderup Partner i Århus. Dette overtager vi nu, og retter vores fulde fokus på at fortsætte det gode 

samarbejde, som Århus TrailerCenter har haft med Brenderup. Vi rykker samtidig forretningen til en ny 

lokation.” 

 

Afdelingslederen Anders Skovbjerg Lund udtaler: 

”Jeg glæder mig til at byde såvel gamle som nye kunder indenfor på Gunnar Clausens Vej 60, 8260 Viby J., 

hvor jeg står klar med kvalitetstrailere, kaffe og en god snak. Vi overtager bygningerne den 01.06.2017, hvor 

vi også slår dørene op og byder indenfor. Vi bruger de første dage på at fylde butikken, og fra den 

06.06.2017 vil det være muligt at få din nye trailer udleveret. Vi får et stort udvalg og gode tilbud, og i løbet 

af få uger vil lageret være helt fyldt med alt fra små fritidstrailere til de helt store erhvervstrailere på op til 3,5 

ton.” 

 



Fakta: 

Prof-Shoppen åbnede i 2009, hvor de startede med at forhandle trailere fra Brenderup. Siden er sortimentet 

udvidet til både at indeholde andre trailermærker, havemaskiner, el-spil og meget mere. Prof-Shoppen var 

primært en webbaseret virksomhed med hjemmesiden www.Prof-Shoppen.dk, men med åbningen af endnu 

en ny afdeling, er Prof-Shoppen fysisk til stede fire steder i Danmark både på Fyn, Sjælland og nu to steder i 

Jylland. Prof-Shoppen flytter dermed fokus til også at servicere kunderne i deres nærområde.  

Butikkerne har på landsplan 7000 m
2
 udstillingsareal og har mellem 700 til 1200 trailere i udstillingen året 

rundt. Hovedmærket er Brenderup, men der kan også findes mindre mærker som EURO, UNSINN, BRIAN 

JAMES, m.fl. 

Prof-Shoppen.dk er en e-mærket-certificeret hjemmeside, hvor den aktuelle kundescore altid kan aflæses. 

Indehaver Alexander Rahbæk Kristoffersen forklarer: ”Vi vil gøre alt for at få en tilfreds kunde, og gør gerne 

en ekstra indsats for at kunden oplever den professionelle service, vi forlanger af os selv. Det vil vi gerne stå 

på mål for, og derfor har vi valgt at alle skal kunne se, at vores kunder er tilfredse.” 

Desuden har Prof-Shoppen.dk prismatch på alle trailere og er blevet kåret af Brenderup som årets forhandler 

i 2014, 2015 og 2016. ”Vi håber også at blive årets Brenderup forhandler i 2017” siger Alexander Rahbæk 

Kristoffersen med et smil. 

Adresser: 

Århus  Esbjerg  Ringsted  Nr. Aaby 

Prof-Shoppen  Prof-Shoppen  Prof-Shoppen  Prof-Shoppen 

Gunnar Clausens Vej 60 Hammeren 6  Rugvænget 5  Byllerup 8 

8260 Viby J.  6715 Esbjerg N. 4100 Ringsted  5580 Nr. Aaby 

 

 

 

http://www.prof-shoppen.dk/

