
Vinalium + Bell Cros

SV
Vinalium är en butikskedja med mer än 35 års erfarenhet, en plats för vin- och spritpassionerade. Med sina nästan 100 butiker gör 
det dem till ledande inom sektorn specialaffärer för försäljning av vin och sprit i Spanien. Vinaliums fokus är att erbjuda det bästa 
från alla vinkällare. ”Vinalium är ett stort tillskott för vårt distributionsnät i Spanien. Vårt mål är att göra Bell Cros tillgängligt för alla 
vinälskare i Spanien, med detta samarbete kommer vi väldigt nära ”, säger Peter Skoglund, ägare till Bell Cros.

ENG
Vinalium is a chain of stores with more than 35 years of experience where lovers of the world of wine and spirits have their place 
to enjoy. With Vinalium’s almost 100 stores make them a leader in the sector of specialized stores for the sale of wines and spirits 
in Spain. Vinalium is dedicated to offer the best of all wine cellars. “Vinalium is a great contribution for our distribution network 
in Spain. Our aim is to make Bell Cros available for all wine lovers in Spain, with this cooperation we are getting very close” says 
Peter Skoglund, owner of Bell Cros.

ESP
Vinalium es una cadena de tiendas con más de 35 años de experiencia donde los amantes del mundo del vino y las bebidas 
espirituosas tienen su lugar para disfrutar. Con casi 100 establecimientos, Vinalium es líder en el sector de las tiendas especializa-
das en la venta de vinos y licores en España. Vinalium se dedica a ofrecer lo mejor de todas las bodegas. “Vinalium es una gran 
aportación para nuestra red de distribución en España. Nuestro objetivo es hacer que Bell Cros esté disponible para todos los 
amantes del vino, y con esta cooperación nos estamos acercando mucho ”, dice Peter Skoglund, propietario de Bell Cros.

CAT
Vinalium és una cadena de botigues amb més de 35 anys d’experiència on els amants de el món de el vi i les begudes espirituo-
ses tenen el seu lloc per gaudir. Amb gairebé 100 establiments, Vinalium és líder en el sector de les botigues especialitzades en 
la venda de vins i licors a Espanya. Vinalium es dedica a oferir el millor de tots els cellers. ”Vinalium és una gran aportació per a la 
nostra xarxa de distribució a Espanya. El nostre objectiu és fer que Bell Cros estigui disponible per a tots els amants del vi, i amb 
aquesta cooperació ens estem acostant molt ”, diu Peter Skoglund, propietari de Bell Cros.
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