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Danmarks første REMA 1000 i klodser åbner i dag
Fredag eftermiddag kunne REMA 1000s direktør Henrik Burkal klippe snoren over og erklære
den første discountbutik i LEGOLAND® for åben. Den nye butik består af 33.300 LEGO®
elementer og ligger i miniformat blandt verdensberømte bygninger og hovedstæder.
Indvielsen af Danmarks første discountbutik i LEGO klodser tiltrak stor interesse fra parkens
mange besøgende, som fulgte med, da REMA 1000s direktør Henrik Burkal i eftermiddag kl. 14
kunne klippe snoren over og byde kunderne velkommen i REMA 1000s nyeste butik.
Gennem dagen fejrede discountkæden åbningen af sin nye filial med goodie bags og
konkurrencer til parkens gæster.
REMA 1000 har store forventninger til sin nyeste butik.
- Vi har vurderet, at placeringen i Miniland blandt alverdens hovedstæder og turistattraktioner
vil sikre butikken et solidt og godt kundegrundlag. Under alle omstændigheder har vi i hvert
fald fået en butik i en størrelse, som afspejler vores priser, udtaler en smilende Henrik Burkal,
adm. dir. i REMA 1000.
I forbindelse med åbningen placerede Henrik Burkal en købmand i REMA 1000 uniform –
bygget i LEGO klodser - i spidsen for den nye butik.
- Jeg er sikker på, at den nye købmand vil tage godt imod parkens mange gæster – ikke
mindst de mange børn, som drømmer om at blive købmand i REMA 1000, når de bliver store,
slutter Henrik Burkal.
REMA







1000 butikken i LEGOLAND:
Vægt: 45 kg.
LEGO elementer: 37 kg.
Animation: 8 kg.
Byggetid: 136 timer
Design: 128 timer
Antal LEGO elementer: 33.300

Billedtekst [korrigeres evt. når vi modtager billedet fra åbningen]:
Direktør Henrik Burkal indvier REMA 1000s nyeste butik, som ligger i Miniland i LEGOLAND.
Her placerer han købmanden – i LEGO klodser og REMA 1000 uniform – i den nye butik.
For mere information kontakt venligst:
Morten Laasholdt, PR-kontakt for REMA 1000, 31 17 71 17
Susanne Geil, Sponsor Manager, LEGOLAND ApS, 20 30 80 20

