Pressemeddelelse
Præstø Boghandel - generationsskifte.

Det glæder os at kunne fortælle at KopK.dk pr. 1/7 har købt Præstø Boghandel.
Præstø Boghandel vil blive videreført med Paul Schmolke og personale - og fra sidst i juli i nye og større
lokaler.
Forretningen flytter til Adelgade 40, hvor boghandlen fremover vil fortsætte med samme store udvalg og
service, som udover fotografering til pas og kørekort, fremkaldelse af såvel analoge som digitale film,
overspilning af VHS bånd til DVD, også omfatter pakkeshop for GLS og BRING.
Det er os en glæde at vi har fået Paul Schmolke og hans medarbejdere med til at videreføre Præstø
Boghandel i disse nye rammer.
Paul Schmolke købte boghandlen i 2004 fra WILLERUPS, som i 6 år drev en filial i Præstø. Det var ved den
lejlighed navnet Præstø Boghandel opstod. Paul Schmolke valgte at vende tilbage til Danmark og Præstø
efter i 10 spændende år at have været bosat og beskæftiget i Moskva og Rostock, med toldfrit salg til
ambassader og diplomater - og da han altid har kunnet lide duften i en boghandel, valgte han at blive
boghandler og den alsidige købmand, som I alle kender.
Præstø Boghandel er medlem af indkøbskæden Kon-tur og i 2007 blev Paul Schmolke indvalgt i bestyrelsen,
hvor han fra 2010 til 2016 var bestyrelsesformand, hvorefter han "trappede ned" og siden har siddet som
kasserer og senest i år genvalgt for en 2-årig periode. Paul Schmolke deltager også aktivt i Præstø Handelsog Erhvervsforenings bestyrelse, og arbejder for styrkelse af sammenholdet mellem byens forretninger.
Udover boghandelen vil der komme en udvidelse af legetøjsafdelingen med mere legetøj samt en
isenkram/designervarer-afdeling. Isenkræmmerafdelingen vil have et bredt udvalg af tidens mest populære
varer og hotte trends inden for designervarer til hjemmet - direkte fra KopK.dk webshop.
KopK.dk har med dette virksomhedsopkøb gjort, at vi fremover kan tilbyde bøger samt kontorartikler på
vores webshop KopK.dk. KopK.dk er en familieejet virksomhed tilbage fra 1981. KopK.dk har hovedlager i
Rønnede, hvorfra alle webordrer ekspederes. KopK.dk driver også webshop i Tyskland og Sverige, med salg
af Danske designervarer.
I oktober åbner KopK.dk i Rønnede, et 600 m2 stort showroom i forbindelse med webshoppen.
Vi glæder os til at åbne i nye lokaler i Præstø og vi lover at finde nogle supertilbud frem til åbningsfesten ligesom vi vil have gode flyttetilbud på den gamle adresse Adelgade 56 op til flytningen af Præstø
Boghandel.
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