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Hver anden nyfødt i 2012 fik ble på af REMA 1000
Discountkæden REMA 1000 har stor succes med sine test-vindende bleer og populære gratis
babystartpakke. Alene sidste år fik mere end hver anden nyfødt en tør ble på fra REMA 1000.
I Danmark fødes der årligt knap 60.000 børn, og sidste år fik mere end hver anden af dem en ble på fra
REMA 1000. Det viser en optælling af bestillingerne af discountkædens populære, gratis babystartpakke,
som alle nybagte og kommende forældre kan bestille.
Babystartpakken indeholder de gode og billige New Born bleer, der er en del af REMA 1000s privat label
serie af bleer, hvor MAXI varianten har vundet en test i Søndagsavisen over de andre kendte mærker.
- Vores babystartpakke har vist sig at være enormt populær, og det er vi naturligvis rigtigt glade for. Vi vil
nemlig gerne være hele familiens discounter allerede fra dag 1. Babystartpakken er en god lejlighed til at
vise et udvalg af vores egne varer frem for småbørnsfamilierne, der går op i kvalitet, men hvor økonomien
også spiller en stor rolle, siger Anders Jensen, indkøbsdirektør i REMA 1000.
Gode bleer behøver ikke koste en formue
Den gratis babystartpakke består af en sut, en bamse og en overraskelse samt REMA 1000s egne
vådservietter, skumvaskeklude og bløde New Born bleer. Bleerne er både Svane- og astma- og
allergimærkede og koster normalt blot 0,93 kr. pr. stk. Samlet har pakken en værdi af ca. 100 kr.
- Det er vores håb, at når først de nybagte forældre har prøvet vores startpakke og bleer, så bliver de fan af
vores produkter og finder ud af, at de er fuldt ud på højde med de mest populære bleer på markedet. Bleer
er en stor udgift, så det er rart at kunne spare et væsentligt beløb, uden at det går udover kvaliteten af
bleen og babyens velvære, siger Anders Jensen.
Bestil på nettet og hent i butikken
Den gratis babystartpakken bestilles på REMA 1000s hjemmeside og kan derefter afhentes i den lokale
butik.
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