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Scenen 2005 

• 3,6 mia. kr. i omsætning – en af de mindste 
dagligvarekæde 

• 136 butikker 

• Markedsandel 3,2% 

• Blandt de laveste image-scorer i 
dagligvaresektoren 

• En købmandsbutik 

• Ikke kendt i hele landet 

 



Markedet og forbrugerne 

• De senere år har der stort set været stagnerende eller faldende salg 
på dagligvaremarkedet – og faldende forbrug 

 

• Discountsektoren er vokset mere end resten af markedet 

 

• Tilbageholdenhed hos forbrugerne – ingen impulskøb 

 

• køb af billigere varer og flere PL varer – er meget prisbevidste 

 

• Mange køber hellere mindre mængder for at fastholde køb af gode 
varer 

 

• Dette ændrer sig ikke – ny verdensorden 

 



Udfordring 

• Hvordan vækster man i et prisfølsomt marked 
blandt store velkendte aktører? 

• Hvordan ændrer man kundernes 
indkøbsvaner, så de vælger din butik? 

• Hvordan differentierer du dig og får skabt din 
egen profil som discountkæde? 



Reitangruppen 

Familieejet og familiedrevet 

Franchise 



Reitangruppen/REMA 1000 - vores værdier 

• Vi rendyrker virksomhedens forretningside 

• Vi holder høj forretningsmoral 

• Vi skal være gældfrie 

• Vi skal motivere til vinderkultur 

• Vi skal være positive og offensive 

• Vi taler med hinanden – ikke om hinanden 

• Kunden er vores øverste chef 

• Vi vil have det morsomt og lønsomt 



Kvalitet 

Pris 
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Megatrends 

TID 

SUNDHED 

PENGE 

CONVENIENCE 

SMAG/HISTORIE 

 

Good for me, good for you, good for the world 



MEGET MERE DISCOUNT 

 

DISCOUNT MED HOLDNING 



Meget mere discoount  
- pris og kvalitet 

 

”Hvis det kun handlede om pris, så var Aldi 
Danmarks største kæde” 

 

”Hvis det kun handlede om kvalitet, så var Irma 
Danmarks største kæde” 

 

 

 



DISCOUNT MED HOLDNING = CSR 

 

 



 





Tilbudsaviser 
• Fysisk omdeling er faldende – findes NejTak og 

NejTak+ 

• Online via eTilbudsavis, minetilbud og 
Tilbudsugen 

• Nyhedsbreve 

• App 

• Hjemmesiden 



TV-markedsføring – taktisk og image 



Radio som medie 



Nyhedsbrev 

• Ny tilbudsavis 

• Imageskabende budskaber 

 

 



Print annoncer 

• Udvalgte fagmagasiner – med udgangspunkt i 
vores fokusområder 

 



Online – www.rema1000.dk 

Hjemmeside – Facebook – Youtube – App 
– Målrettet kommunikation – centralt i vores 

kommunikations- og marketingstrategi 

– Til dem som søger information – og som ønsker 
mere viden  

– Mulighed for at skabe et univers omkring REMA 
1000 brandet med fokus på vores visioner, 
holdninger, sortiment 

– Løse familielogistikken – ”en hjælpende hånd” 

 



Sortimentsunivers 



www.rema1000.dk 



Inspiration og madplan 



Discount m. holdning - CSR 



App 
• App – iREMA - lanceret d. 1. april 2011 

• Efter 4 dage lå den nr. 1 som mest 
downloadede í Lifestyle-kategorien og nr. 2 
Overall 

• Per Thøstesen opskrifter 



Styr på indkøbslisten og madplan 



Synkroniser indkøbslisten…… 



Mobilepay 

Første dagligvarekæde med MobilePay i alle 
REMA 1000 butikker i juni 2015 

 



Playlister på 
REMA 1000s 
YouTube kanal 



Vi hjælper dig også i køkkenet… 



Facebook 

• Introducerede vores Facebookside i august 
2013 

• Fast overvågning også aftener og weekender 

• Pro aktive posts omkring CSR, sponsorater, 
nyheder i sortiment, nyåbninger mv. 

• Flere gange ligget som nr. 1 i engagement ift. 
alle andre detailkæder i DK 

• Lokale Facebook sider i butikkerne 

 

 



Vi hylder holdninger 

Første post set af 545.000, delt næsten 200 gange, 
liket af næsten 1300 
 
Anden post (reminder) set af 352.000, delt 80 gange, 
liket af næsten 1200 
 
Tredje post (reminder) set af 325.000, delt yderligere 
120 gange og liket af 1100 
 
Det estimeres at vores poster har ramt op til 30% af 
alle Facebook brugere 



Økologi  
Hvilke økologiske grøntsager 
mangler vores kunder i 
butikkerne? 

GRAM SLOT 



Åbenhed og ærlighed 



Sundhed – økologi – madspild -
madkultur 



Madspild 4.0 



www.megetmindremadspild.dk  



www.megetmindremadspild.dk  



www.megetmindremadspild.dk  



www.megetmindremadspild.dk  

 



Sport og sundhed 
• 300 lokale sponsorater 

• Fokus på sportscamps om sommeren – mere 
end 25.000 børn deltager en uge i ferien 

– Aqua Camps 

– Tennis Camps 

– Håndboldskolerne 

– Novo Nordisk Sports camps 

 



Sport og sundhed 

• Storebæltsløb 

• Lillebæltsløb 

• Alt For Damernes Kvindeløb 

• Støt Brysterne løb 

• 3 løb på Bornholm 



Madskoler 
• Vi ønsker at være med til at sikre dansk madkultur 

hos næste generation 

• Samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, 4H og 
REMA 1000 de sidste 4 år 

• Per Thøstesen udarbejder opskriftshæfte  



Gram slot  

• Unikt samarbejde 

• Fra jord til bord  

• Skabe åbenhed og synlighed 

• Skabe en stærk økologisk profil 

 



Gram slot 
• REMA 1000 er medejer (47%) af DK’s største 

økologiske jordbrug  

• Der dyrkes 1200 hektarer 

• 350 malkekøer 

• Der tilbydes flere typer arrangementer samt 
weekendophold 

• Der drives restaurant og Gårdbutik 

 

 

 



Konklusion 

• Du er nødt til at have klare holdninger og være 
kompromisløs omkring det  

• Gå imod strømmen 

• Bryd konventionerne 

• Content 

• Troværdighed – du skal mene det 

• Åbenhed og ærlighed 

• Ikke skuffe – gør det du siger 

 



Konklusion 

• Det skal være en del af dit DNA – I REMA 1000 
ligger det dybt i vores værdier og vores 
tankemåde og hele vores forretningsmodel 

• Beslutningen tages ofte med hjertet og ”med 
en god mavefornemmelse” 

• Fasthold og gennemfør 

 

 



Scenen 2015 

• 2. største dagligvarekæde målt på omsætning 

• Næsten firedoblet markedsandelen 

• 272 butikker 

• Ca. 10.000 ansatte 

• Nr. 1 på YouGov imagescore blandt 
dagligvarekæder 

• Bliver kaldt discounternes Irma 

• 9,3% vækst i 2015 

 

 



Vinder MMM Prisen 



CSR Awards Partnership Prize 2013 



Årets mest innovative dagligvarekæde 
2014 

 





På top-10 listen over de mest 
bæredygtige brands i Danmark 



Berlingske Business image 



Advertising Effectiveness Award 2015 



Top-10 Buzz-score 2015 



Bedst og billigst 



TAK 


