
KVALITET OG GODE 
OPLEVELSER HOS 
IRMA I ILLUM
Kunderne ønskede Irma tilbage og det 
fik de. Efter to års fravær åbnede Irma 
igen en butik i kælderen hos ILLUM i 
sensommeren 2018. Den nye Irma bu-
tik byder på høj kvalitet og ekstra gode 
oplevelser med blandt andet forskellige 
deli’er, take away og elektroniske pris-
skilte, så prisen altid er opdateret ude 
på hylderne. 

En eksklusiv placering og en kunde-
gruppe af livsnydere, turister og travle 
kontorfolk, sætter store forventninger til 
indkøbsoplevelsen hos Irma-butikken, der 
er placeret i kælderen hos ILLUM. Den 
erfarne butikschef, Peter Vermund, har 
tidligere været hos Irma Axelborg, en 
af Irmas flagskibsbutikker. Derudover har 
Peter Vermund også været til at starte 
online supermarkedet www.irma.dk op 
som driftschef. 

- Indkøbsoplevelsen hos Irma skal være 
noget særligt. Vores kunder har høje 
forventninger og dem skal vi kunne 
indfri – og vi skal ovenikøbet gerne 
give dem lidt ekstra. Med elektroniske 
prisskilte sparer vi en betydelig mængde 

tid, som vi i stedet kan konvertere til 
øget fokus på butikken og kundeservice, 
fortæller Peter Vermund, butikschef hos 
Irma i ILLUM.

NOGET SÆRLIGT – 
EN BUTIK MED ALT DET BEDSTE

Der er skruet på alle knapper for at 
tilpasse Irma-butikken til omgivelserne 
og den type kunder, der lægger vejen 
forbi kælderen i ILLUM. Det betyder, at 
butikken byder på forskellige specialaf-
delinger – blandt andet en afdeling for 
vegetarer og veganere. Derudover har 
butikken fokus på de kunder som går 
op i økologi og i særlig grad livsnydelse 
og madglæde. 

- I bund og grund handler det om høj 
kvalitet og god kundeservice. Vi kan både 
levere de færdige madløsninger af høj 
kvalitet, nye spændende varer samt de 
klassiske Irma-varer, som kunderne allere-
de kender os for, siger Peter Vermund.

Peter Vermund har flere års erfaring med 
brug af elektronisk prisskiltning i Irma og 
kender derfor betydningen af at have den 
korrekte pris på hylden.

- Når kunden ser en pris ude på hyl-
den, så forventer vedkommende natur-
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ligvis også, at det er den samme pris i 
kassen. Det sikrer vi ved, at skifte pri-
serne elektronisk i stedet for på papir, 
hvor der bruges langt mere tid og er 
større risiko for fejl, fortæller Peter Ver-
mund afslutningsvis.

IRMA

Irma er Danmarks ældste dagligvarekæde 
og det andet ældste supermarked i Euro-
pa. Den første Irma butik så dagens lys i 
1886 og lige siden begyndelsen har Irma 
stået for madglæde, kvalitet og ansvarlig-
hed. I dag har Irma over 80 butikker på 
Sjælland.
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