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REMA 1000 er nu danskernes foretrukne dagligvarekæde
Danskerne har fået en ny favorit, når det kommer til stedet for de daglige indkøb. Det viser en ny analyse fra
analyseinstituttet YouGov.
Discountkæden REMA 1000 har i de seneste år nydt godt af masser af medvind i den danske
dagligvarehandel. I takt med åbninger af nye butikker med selvstændige og lokalkendte købmænd i spidsen
for den enkelte butik, har danskerne lært REMA 1000 at kende som en kæde med holdninger og et
kvalitetsorienteret sortiment, der passer godt til både familielogistikken og singlelivet.
Nu er kæden ny nr. 1 på listen over danskernes foretrukne indkøbssted.
- Det er fantastisk, at kunderne kårer os som nr. 1 – endda foran Føtex. Vi er stolte og ydmyge over denne
placering, og vi vil gøre vort yderste for at leve op til den. Vi har en ambition om på et tidspunkt at blive
Danmarks største dagligvarekæde, og dette er et godt skridt på vejen, siger Henrik Burkal, adm. direktør i
REMA 1000.
Måles på seks parametre
Det er analyseinstituttet YouGov, der står bag målingen, det såkaldte BrandIndex. Analyseinstituttet måler
dagligt forbrugernes opfattelse af en lang række brands ud fra parametrene kvalitet, generelt indtryk, value
for money, lysten til at anbefale varemærket, omdømme og kundetilfredshed.
REMA 1000 går frem fra en placering som nr. 2 til førstepladsen med en samlet score på 28 point, mens
Føtex, Netto, Irma og Bilka følger efter på de næste pladser.
Danskernes gunst
Indkøbsdirektør Anders Rene Jensen glæder sig også over det flotte resultat, hvor opkomlingen REMA 1000
har overhalet etablerede brands som Netto, Føtex og Irma. Men han pointerer, at kunsten nu består i at
blive på toppen. Og det er mindst lige så svært som at komme derop.
- Det er en kæmpe præstation af hele vores organisation, af købmændene og alle de hårdtarbejdende
medarbejdere ude i butikkerne. Det er en fælles indsats, der har bragt os til tops. Men jeg har allerede også
nu sagt, at det svære er at blive på toppen. De andre vil jo gøre alt for at slå os af pinden. Lige nu nyder vi
succesen, og vi vil arbejde hårdt på fortsat at gøre os fortjent til danskernes gunst, siger Anders Rene
Jensen.
REMA 1000 har i år hidtil åbnet otte nye butikker, og der bliver åbnet fire mere inden jul. Samtidig er der
foretaget fire flytninger og syv udvidelser af eksisterende butikker.
Om REMA 1000
REMA 1000 er en landsdækkende discountkæde med fokus på kvalitet til lave priser. Under overskriften Discount med holdning
arbejder REMA 1000 ud fra det tankesæt, at det er muligt at have en klar holdning til varernes kvalitet samtidig med, at varerne
sælges til discountpris. Blandt REMA 1000s mærkesager er kampen mod madspild, samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og
udviklingen af økologien i samarbejde med Gram Slot. REMA 1000 er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel og har flere

fairtrade mærkede varer i sortimentet. Som den eneste kæde herhjemme har REMA 1000 en målsætning om at indføre 100 %
certificeret palmeolie i kædens egne varer inden udgangen af 2015. REMA 1000s butikker er drevet efter en franchisemodel med
selvstændige, lokalkendte købmænd i spidsen for den enkelte butik. REMA 1000 har i alt 257 butikker fordelt over hele landet
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