SPAR FREDERIKSBERG

DAGROFA STYRKER TILSTEDEVÆRELSEN
I HOVEDSTADEN MED NY SPAR BUTIK
Købmandskæden Dagrofa har åbnet ny og moderne Spar butik i en tidligere Irma på Frederiksberg,
Sylows Alle, i København. Den nye butik har fokus
på convenience-oplevelser og markerer endnu
engang Spars indtræden i Hovedstaden på ekstraordinære beliggenheder.
Efter ﬂere måneders forberedelse kunne Dagrofa
slå dørene op til en ny, ﬂot Spar butik centralt
på Frederiksberg. Butikken er placeret lige ved
siden af Frederiksberg Gymnasium, med både
CBS og Metro Frederiksberg inden for 100 meters
afstand og yderligere kort afstand til Frederiksberg
Centret.
Den nye butik har et særligt fokus på høj kvalitet og
gode oplevelser, kombineret med indbydende butiksløsninger samt et bredt og spændende sortiment
inden for blandt andet convenience to-go, frugt og
grønt, kød og vin.
I spidsen for den Dagrofa-ejede Spar butik står Daniel Holtegaard, der tidligere kommer fra Salling Group
som henholdsvis teamleder i Føtex og butikschef i
Netto.
LOKALE TILPASNINGER
OG FOKUS PÅ KUNDERNE

Som en del af Spar-konceptet, kan kunderne forvente
et velassorteret kvalitetssupermarked, som har fokus

www.delﬁ.com

Det giver en stor frihed, når vi
ikke skal bekymre os om at ændre
priser og produktoplysninger
rundt omkring i butikken. Vi kan
blot taste alt ind i systemet, og så
bliver det automatisk opdateret ude
på hylderne. På den måde kan vi
koncentrere os om vores kunder og
andre opgaver i butikken.
– Daniel Holtegaard
Købmand hos SPAR Frederiksberg

på det lokale og den enkelte kunde, når de besøger
Daniel Holtegaards butik på Frederiksberg.
Den lokale forankring kommer især til udtryk gennem
sortimentet, der er særligt tilpasset kunderne i lokalområdet med masser af specialvarer.
Ligesom mange andre af Daniel Holtegaards købmandskollegaer i Dagrofa-kæden, har man desuden
også installeret elektroniske prisskilte hos Spar Frederiksberg, der frigiver tid til andre opgaver i butikken
– og en større tilstedeværelse hos kunderne.
- Det giver en stor frihed, når vi ikke skal bekymre
os om at ændre priser og produktoplysninger rundt
omkring i butikken. Vi kan blot taste alt ind i systemet, og så bliver det automatisk opdateret ude på
hylderne. På den måde kan vi koncentrere os om
vores kunder og andre opgaver i butikken, siger købmanden.
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OM SPAR
SPAR er en af Dagrofa-koncernens lokale butikskæder
og består i dag af 133 butikker fordelt over hele Danmark.
SPAR butikkerne er primært ejet og drevet af selvstændige
købmænd. Derudover ejer Dagrofa også nogle SPAR-butikker. SPAR købmanden værner om det lokale og er samlingsstedet i lokalsamfundet. Internationalt er SPAR repræsenteret i 50 lande og omfatter mere end 12.000 butikker.

