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Kungens Kundkväll 2014 
 

Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 

500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt lyssna på en av 

Sveriges främsta föreläsare, PG Wettsjö. 

Kundkvällen hölls, som nu börjar bli tradition, i festlokalen Hangaren i 

Alby. En inbjudan skickades ut till våra Diamantjaktkunder och 

biljetterna sålde slut på några dagar. Det glädjer oss att intresset för 

kundkvällen är så pass stort och vi är tacksamma för möjligheten att 

träffa våra kunder utanför butiken.  

Kvällen inleddes med en välkomstdryck och mexikansktinspirerat 

tilltugg samt trevligt mingel. Nya bekantskaper bildades och äldre 

underhölls i sorlet som bildades i väntan på att PG skulle äntra 

scenen.  

Kvällens föreläsare, ingen annan än PG Wettsjö, gav en både tänkvärd 

och rolig show om kommunikation mellan människor och värdet av 

att lyssna. Kloka ord vilka levererades med anekdoter som lockade 

fram skratt hos publiken. 

Efter showen serverades gästerna en god middag från vår Kungliga delikatessdisk samt vin där även 

alkoholfria alternativ fanns att tillgå för de som så önskade. Kvällen avslutades med att vi bjöd på 

kaffe samt ett spännande urval av delikatesser från några av våra bästa leverantörer. 

 

Carl-Johan, Carina och all personal vill tacka  

våra kunder och samarbetspartners för en jättetrevlig kväll.  

Nu längtar vi redan efter nästa! 

 
 

              Kunnig personal ger     Ett stort och prisvärt sortiment 

              Dig Kunglig service!          Ger Dig Kunglig valfrihet! 



Bilder från kundkvällen

Har varit med på kundkvällen 4 ggr tidigare

och det bästa med kvällarna är att få träffa

personalen och att äta den goda maten.

Är på deras första kundkväll och tyckte

maten och minglet med de andra

gästerna var bäst.

Tullinge

Handlar på ICA Kvantum Kungens Kurva

för att det alltid är trevligt bemötande i 

butiken.

Tord & Yvonne Törnkvist

Snättringe

Inger & Hans Wikgren

med samma goda service.

Naemi & Gunnar Blom

Slagsta

Är också på sin första kundkväll

och har haft väldigt trevligt och tyckte

om att få en föreläsning. Älskar att

Jan & Kerstin Olsson

Tullinge

Tycker PG Wettsjö gav en 

tankeväckande föreläsning med

mycket humor. Också roligt att se ICA

Kvantums personal i en annan roll men

handla på Kvantum.
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Yvonne Olofsson & Lars Vallin

att PG Wettsjö hade en intressant

föreläsning och att ICA Kungen är den

bästa butiken.

Göran Ebbstig & Ulla Kollberg

Tyckte PG var riktigt bra och lockade

fram skratt. Tyckte att de olika

Karin Sundbom & Inger Karlsson

Har varit med på 3 andra kundkvällar

och uppskattar att butiken

anordnar dessa för kunderna. Tycker

Har varit med två gånger tidigare och 

ser fram emot att få gå fler gånger. Tyckte

PG var riktigt rolig och att det bästa är

provsmakningarna samt kanonpåsen

de får med sig hem.

provsmakningarna från ICA Kungens

delikatessleverantörer var bäst.

Tycker att personalen både är trevliga

och ger väldigt bra service.

Alexandra & Erik Nielsen

Solberga

Det är deras tredje kundkväll och 

tycker att föresläsningen var det bästa

under kvällen. Tycker att kundkvällarna

är väldigt trevliga att gå på.
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Eva-Lena Ågren & Bengt Palmquist

Hägersten

Tyckte hela kundkvällen var mycket bra

och att det är en mycket trevlig sak att

göra för kunderna. Det är roligt att träffa

personalen utanför butiken och hoppas

även det goda utrymmet och

den trevliga personalen.

Monica Heinonen

Huddinge

Är på sin första kundkväll och tyckte

PG Wettsjö gav en jätterolig föreläsning.

 få gå på flera kundkvällar.

Britt-Marie & Yngve Ericsson

Fruängen

Är på sin andra kundkväll och tycker

föreläsningen och provsmakningen

är det bästa på kvällen. Uppskattar

Det bästa med kvällen var möjligheten 

att prova på nya smaker och produkter

som hon inte har gjort tidigare.
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och tyckte att föreläsningen var

kvällens höjdpunkt. Har handlat

på ICA Kvantum i Kungens Kurva

sedan butiken öppnade och är

fortfarande väldigt nöjda.

Berit & Ove Danielsson

There Engman & Tordan Sarland

Segeltorp

Har varit på tre kundkvällar tidigare

Pia Forsberg & Mette Rehnström

Älvsjö

Besöker sin första kundkväll med

ICA Kungen och tyckte PG var

både rolig och inspirerande.

Det är skönt att få lite egen tid

Har besökt alla kundkvällar och tycker

hela konceptet är väldigt trevligt.

Även denna gång var föreläsningen

mycket bra och rolig. Det bästa med

butiken är framförallt personalen.

och mingla samtidigt som man

får smaka goda delikatesser.
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den var toppen och full av glädje.

PG höjde stämningen och den goda

maten med trevlig personal

gjorde kvällen lyckad.

Gun Eriksson & Odette Lundin

Segeltorp

Lotta & Sofie Almstedt & Monica Sundström

Vårberg

Tre generationer som besökte

kundkvällen tillsammans och tyckte

Tack för den här gången!

Kunnig personal ger Ett stort och prisvärt sortiment

Ger Dig Kunglig valfrihet!Dig Kunglig service!

Har varit med på alla kundkvällar

och tyckte att kvällens föreläsning

var fantastisk. Tyckte allt med kvällen

var mycket bra och ser fram emot

nästa.

En bejublad föreläsning och en inspirerande upplevelse med PG Wettsjö!
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