
Malene Houni Hansen er købmand i Spar i midtjy-
ske Haderup som anden generation efter hendes 
forældre. Som den første danske købmand nogen-
sinde har hun vundet en international pris på bag-
grund af hendes ambitiøse aktiviteter i lokalområ-
det og modet til at satse.

I mange år har hovedvejen gennem Haderup stået 
for den primære trafi k med mange kunder, der lagde 
vejen forbi Malene Houni Hansens Spar-butik. Men 
i efteråret 2020 stod en 7,5 kilometer lang motor-
trafi kvej rundt om Haderup færdig – en omfartsvej, 
som leder trafi kken og potentielle kunder udenom 
byen.

Anlægsarbejdet begyndte allerede i efteråret 2018 og 
her slog Malene Houni Hansen til og igangsatte en 
plan om udvidelse og ombygning af butikken for knap 
3 millioner kroner. Butikken skulle gøres mere attraktiv 
med blandt andet en større grønt- og ferskvareafde-
ling samt en udvidelse af delikatesseafdelingen.

EKSTRAORDINÆRE RESULTATER 
I juni 2019 stod den ombyggede butik klar. Siden da er 
det kun gået fremad, og omsætningen er øget med 12 
pct. fra 2019 til 2020. 

Kombinationen af de positive resultater, og det lokale 
engagement, har ført til den fl otte pris; FMI – The Food 
Industry Association’s Store Manager Award 2021 i 
kategorien: ”International retailers: Companies opera-
ting outside of the U.S.” 

AMBITIØS SPAR-KØBMAND 
VINDER INTERNATIONAL PRIS

Noget af det smarteste ved 
løsningen, er hele håndteringen 
med skiltene i det daglige. Vi kan 
nemlig bruge en app til at koble nye 
varer til nye skilte. Samtidig kan vi 
også bruge app’en til at bytte rundt 
på skiltenes placering i butikken 
– det fungerer bare og er en stor 
hjælp i hverdagen.

– Malene Houni Hansen
Købmand hos SPAR Haderup
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Prisen hædrer købmænd verden over, der formår at 
skabe ekstraordinære resultater inden for salgsfrem-
gang, lederskab, kundeservice og tilknytning til lokal-
området – særligt under corona-pandemien.

Lige netop kundeservice er der også blevet mere tid 
til, efter butikken fik indført elektroniske prisskilte i for-
bindelse med ombygningen i 2019.

- Nu kan vi håndtere det tidskrævende arbejde med 
produkt- og prisopdateringer langt hurtigere. På den 
måde får vi mere tid til kunderne, siger Malene Houni 
Hansen og fortsætter:

- Noget af det smarteste ved løsningen, er hele hånd-
teringen med skiltene i det daglige. Vi kan nemlig bru-
ge en app til at koble nye varer til nye skilte. Samtidig 
kan vi også bruge app’en til at bytte rundt på skiltenes 
placering i butikken – det fungerer bare og er en stor 
hjælp i hverdagen.

EN DEL AF NOGET STØRRE
Udover at være købmand i egen butik, så er Malene 
Houni Hansen også engageret i Spar-kædens kon-
cept, hvor hun er en fast del af det centrale kæderåd. I 
dag er der desuden også oprettet et købmandsråd for 

alle Dagrofas kædeformater LetKøb, MinKøbmand, 
Spar og MENY. Her er Malene Houni Hansen også en 
del af købmandsrådet for Spar-kæden.

I Dagrofa-regi har mere end 240 af Malene Houni Han-
sens købmandskollegaer også installeret elektroniske 
prisskilte fra Delfi Technologies. 

Det er dog ikke kun de elektroniske prisskilte, der 
er med til at skabe gode oplevelser i Spar Haderup. 
Butikken arrangerer nemlig også en række aktivite-
ter såsom gourmetaftener med salg af vin. Facebook 
anvendes samtidig til at engagere lokalområdet og 
markedsføre særlige tilbud og aktiviteter.

OM SPAR

SPAR er en af Dagrofa-koncernens lokale butikskæder 
og består i dag af 138 butikker fordelt over hele Danmark. 
SPAR butikkerne er primært ejet og drevet af selvstændige 
købmænd. Derudover ejer Dagrofa også nogle SPAR-butik-
ker. SPAR købmanden værner om det lokale og er sam-
lingsstedet i lokalsamfundet. Internationalt er SPAR repræ-
senteret i 50 lande og omfatter mere end 12.000 butikker. 
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