Nicvin får ny partner
For at fremtidssikre Nicvins gode, stabile kunder, har Nicolai Larsen valgt at gå i partnerskab med Kim
Møller-Elshøj, der træder ind i Nicvin som lige partner pr. 1. august 2021.
Kim Møller-Elshøj (43) startede i branchen 2002 på Isle of Arran Distillery i Skotland, men har de
sidste fem år arbejdet med opstarten og driften af Nyborg Destilleri på Fyn.
Kim og Nicolai kender hinanden fra bestyrelsesarbejdet i VSOD (Vin & Spiritus Organisationen
Danmark) hvor Nicolai er næstformand (bestyrelsesmedlem siden 2010) og Kim er formand for
gruppen "Danske Destillerier & Spiritusproducenter" (bestyrelsesmedlem siden 2018), og så har Nicvin
desuden gennem flere år været leverandør til Kim på Nyborg Destilleri.
Kim udtaler:
"Partnerskabet mellem os er blevet til med afsæt i en fælles vision for hvor vin og spiritus bevæger sig
hen i fremtiden. Vi har stærke fælles værdier, og så kommer vi utroligt godt ud af det med hinanden."
Nicolai uddyber:
"Vi har valgt at gå sammen, ikke fordi vi er ens, men rettere fordi vi er forskellige. Vi har forskellige
baggrunde, forskellige kompetencer, og vi holder af at gøre forskellige ting. Derfor komplimenterer vi
hinanden rigtig godt."
NICVIN: FORTID, NUTID & FREMTID
Det har altid været en force for Nicvin at være først med det første. Virksomheden var således den
første, der importerede vin fra Mallorca tilbage i 1992, som med succes blev solgt bl.a. til Magasin du
Nord og Irma.
Sidenhen blev der – efter datidens målestok - opbygget en væsentlig handel med Bag-in-Box vine. Her
var Nicvin igen ”first mover”, på noget, som i dag tydeligt præger branchen.
I 2001 startede Nicvin sin første import af økologisk Fairtrade vin fra Sydafrika, og har serviceret
Roskilde Festival med økologisk Fairtrade vine i mange år i festivalens eget tetrapak design. Nicvin har
endda importeret vine fra det Indre Mongoliet i Kina.
Så det er ikke for ingenting at virksomheden er blevet kendt for at kunne klare selv det umulige
omgående, og kun mirakler tager lidt længere tid.
Over de sidste år er forretningen blevet ”skåret til” med en spændende, ny aktivitet: Leverancer af
økologiske spiritusprodukter til viderefabrikation. Nicvin arbejder i dag med destillerier og grossister
rundt om i Europa, hvorfra der sources fin, økologiske alkohol, som sælges i bulk.
A. Nicvins portefølje af spiritus i bulk vil fremad blive udvidet
B. Allerede nu tilbydes rådgivning til destillerier og andre spiritusproducenter, indenfor
produktions- og produktudvikling
Så både vin- og spiritussiden af forretningen vil vokse i Nicvin, og kompagnonerne kan næsten ikke
vente med at virkeliggøre deres planer.
OM NICOLAI LARSEN
Nicolai har en lang og dyb erfaring med vin og spiritus, idet han er født og opvokset i en vinimport
familie i Helsingør, har sidenhen uddannet sig og gjort karriere i 70´erne og 80´erne i flere,

landsdækkende vinimport firmaer, for så i 1992 at ”få foden under eget bord” ved grundlæggelsen af
Nicvin. I år er det 50 års siden, Nicolai startede som lærling i Knud Jørgensens Vinhandel i Hellerup.
Der er således tale om en livslang erfaring med engros handel af vin og spiritus importeret fra det meste
af verdenen – og så suppleret med en Sommelier uddannelse fra Vinakademiet i 2015.
Læs mere om Nicolai her:
https://www.linkedin.com/in/nicolai-larsen-nicvin/

OM KIM MØLLER-ELSHØJ
Kim har arbejdet som Blender & Storyteller hos Nyborg Destilleri, med ansvar for produktudvikling,
blending og fadlagring, produktledelse, og marketingstrategi. I Nicvin skal Kim fortsætte med at bringe
sine styrker i spil (bl.a. som konsulent for vores kunder), og vi skal der igennem udvikle forretningen
sammen. Det betyder nye kunder, nye produkter, nye services, og nye markeder.
Læs mere om Kim her:
https://www.linkedin.com/in/kimmoeller/
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