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Vinmonopolets
fire sterke sider

Vinmonopolet har i dag
denne sterke oppslutningen
Den må vi jobbe for hver
gjennom det vi gjør,
oss selv gjennom ord.
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Godt vareutvalg

2

Høy fagkunnskap

3

Effektiv drift

4

Samfunnsmessige fordeler
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