
MODERNE MAD-
MARKED ER KLAR TIL 
FREMTIDEN
I midten af november måned kunne MENY 
Viby Sjælland, og den erfarne købmand 
Hans Olesen byde velkommen til et moder-
ne madmarked, som efter en ombygning i 
millionklassen, nu er klar til fremtiden. 

Når man besøger MENY Viby Sjælland, 
ankommer man til et madmarked, som er blev 
opgraderet med nyt inventar og flere varer er 
kommet til. Medarbejderne kan desuden kon-
centrere sig om at servicere og rådgive kun-
derne, da elektroniske hyldeforkanter auto-
matisk opdaterer alle priserne på varerne.

- Det gælder om at yde en god service, så 
kunderne kommer igen. Med elektroniske 
hyldeforkanter kan vi arbejde hurtigere, og det 
giver os mulighed for at frigive tid hos medar-
bejderne – tid som de i stedet kan bruge på at 
servicere kunderne og sørge for, at butikken 
ser indbydende ud, fortæller Hans Olesen, der 
snart kan fejre 40 års jubilæum som købmand.

NOGET FOR ENHVER SMAG

Der er desuden sket mange justeringer i sor-
timentet, fordi kundernes behov og ønsker 
har ændret sig gennem de seneste år. I dag 

er der blandt andet en større efterspørgsel 
på glutenfri- og laktosefri produkter. Vegan-
ske produkter har også fået mere plads i 
butikken.

- Vi er nødt til at lytte til kunderne og følge 
deres behov. Derfor kigger vi løbende på vo-
res sortiment og sørger for, at vi kan tilbyde 
noget for enhver smag, siger Hans Olesen.

Mange kunder ønsker desuden, at det skal 
være nemt og hurtigt at lave mad. Både når 
det kommer til at handle og lave mad. Der-
for har delikatessen også fået mere plads 
med et større udvalg af halv- og helfærdige 
retter.

GOD PLANLÆGNING OG 
FORNYELSE

Med mange års købmandserfaring i baga-
gen, er Hans Olesen en særdeles kyndig 
købmand, men han er også en købmand, 
der følger med tiden og byder fornyelse vel-
kommen i butikken.

- Når det kommer til at drive butik, så hand-
ler det i bund og grund om god planlægning 
og fornyelse. Med god planlægning kan vi 
sørge for, at kunderne kan finde alle de va-
rer, som de har brug for, på ét sted – og så 
skal der være medarbejdere i butikken, der 
har tid til at hjælpe dem. Fornyelse er med 
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til at sikre, at kunderne også kommer tilbage 
igen, fordi de får en god indkøbsoplevelse, 
forklarer Hans Olesen.

MENY er en del af dagligvarekoncernen Da-
grofa. Størstedelen af koncernens butikker 
drives af selvstændige købmænd. På lands-
plan har mere end 200 Dagrofa butikker 

(MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb) 
installeret Breece-løsningen med elektroni-
ske hyldeforkanter.

OM MENY

MENY er hele Danmarks nye fødevaremar-
ked og er ejet af Dagrofa sammen med lan-
dets selvstændige købmænd. Kæden består 
af ca. 116 butikker i Danmark og beskæftiger 
godt 5.500 medarbejdere.
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