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Albertslund, den 26. marts 2021 

  

ALDI Nykøbing Mors er Danmarks bedste ALDI 
ALDI i Nykøbing Mors har fået titlen ’Årets ALDI-butik’ – den bedste 

ALDI i Danmark – blandt dagligvarekædens mere end 180 butikker. 

Repræsentanter fra ALDI’s ledelse var mødt op for at hylde det stolte 

personale med balloner, vandrepokal, diplom og en gavecheck på hele 

40.000 kr. til forkælelse af butikkens personale. Butikkens kunder 

kunne med sikker afstand overvære den festlige prisoverrækkelse, 

mens der blev serveret lækkert bagværk. 

 

 
Foto: Ledelse og medarbejdere samlet foran butikken ved prisoverrækkelsen onsdag d. 24. marts 

Der er altid smil at finde hos personalet i ALDI i Nykøbing Mors – og i onsdags 

var smilene ekstra store. 

Butikken på Broen er nemlig netop blevet kåret som Danmarks bedste ALDI 

blandt de 184 ALDI-butikker i Danmark. Personalet beviser hermed, at 

sammenhold og fokus på kundeservice betaler sig. Butikken er blevet vurderet 

ud fra en række kriterier som butiksstandard, omsætning, service og trivsel 

blandt medarbejderne. Kriterierne er sammensat, så de afspejler både 

kundeoplevelsen og hvordan, det er at arbejde i butikken. 

”Jeg er virkelig stolt af prisen, men først og fremmest er jeg stolt af vores 

medarbejdere, som sammen hver dag skaber et stærkt team i butikken. Det 
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betaler sig at investere i sine medarbejderes læring og udvikling. Det gør, at de 

bliver nogle virkelig gode og dygtige medarbejdere, og det er en af grundene til, 

at vi har fået den her pris,” fortæller butikschef Christian Skou Nielsen. 

Vinderbutik for anden gang 

Udnævnelsen af Årets ALDI Butik er dagligvarekædens hyldest til de 

medarbejderteams, der yder en ekstra indsats og giver kunderne en 

serviceoplevelse ud over det sædvanlige.  

Det er ikke mere end et par år siden, at personalet i ALDI i Nykøbing Mors sidst 

kunne skrive titlen som ”Årets ALDI-butik” på CV’et. I 2018 vandt selvsamme 

butik nemlig også titlen som Årets Butik i regionen. Ifølge butikschefen skyldes 

de gentagende bedrifter i høj grad butikkens stærke sammenhold:  

”Mit butiksteam møder hver dag ind med fantastisk arbejdsentusiasme og godt 

humør. Det smitter af på kunderne og er med til at give dem en god oplevelse, 

når de handler i butikken. Vi ville ikke stå her i dag med titlen som Årets Butik, 

hvis det ikke havde været for vores stærke og unikke sammenhold,” fortæller 

Christian Skou Nielsen. 

Udover æren, diplom og intern vandrepokal har medarbejderne fået 40.000 

kroner, som de kan bruge på at forkæle sig selv i form af en weekendtur eller 

andre fælles aktiviteter. 

Foto: Der var konfetti, balloner og gavecheck til de glade medarbejderne i Nykøbing Mors 
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ALDI vil hylde hverdagens helte 

Salgschef i ALDI Danmark Bo Otzen roser butikspersonalet i Nykøbing Mors og 

glæder sig over muligheden for at gøre noget ekstra for dem, som går den 

ekstra mil for kunderne, kollegaerne og butikken: 

”Butikkens helt store styrke er det sammenhold, de har opbygget. De er gode til 

at udvikle hinanden og give hinanden plads. Butikken har et godt, stabilt 

personale, og de er gode til at udvikle pipeline. Christian, som er butikschef, giver 

plads til sine medarbejdere og lader dem udvikle sig, og de er med til at 

bestemme. I hverdagen bliver alle involveret og inddraget, og det giver en god 

trivsel blandt alle medarbejderne,” lyder det fra Salgschef, Bo Otzen. 

 

Stærkt sammenhold giver glade kunder 

Titlen Som Årets Butik er også et signal til kunderne om, at de kan være stolte 

over netop deres lokale dagligvarebutik. Kunderne i butikken er ikke 

overraskede over, at Danmarks bedste ALDI er butikken i Nykøbing Mors:  

”Det er en virkelig dejlig butik – der er altid friske varer, frisk frugt og søde 

medarbejdere,” lyder det fra Ingelise Larsen, der overværede kåringen og ofte 

handler i butikken på Broen. 

 

Nummer 2 og 3 

Samme dag kunne yderligere to ALDI-butikker glæde sig over en stærk indsats i 

deres butik. En flot andenplads i konkurrencen giv nemlig til ALDI i Nykøbing 

Sjælland, som kan kalde sig Årets butik i Region Øst og nyde præmien på 

20.000 til forkælelse og fælles aktiviteter. Ligeledes kan medarbejderne i ALDI 

på Sundvej i Horsens være stolte af deres tredjeplads, titlen som Årets Butik i 

Syddanmark og en præmie på 10.000 kr.  

 

Fakta om ALDI:  

ALDI Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i 

Danmark. I dag er der 184 ALDI butikker over hele landet og ca. 2.800 

medarbejdere. Grundtanken i ALDI er at tilbyde et nøje udvalgt sortiment af 

dagligvarer i god kvalitet til den lavest mulige pris. For at styrke ALDI’s position 

i Danmark og imødekomme kundens behov i dag og i fremtiden har ALDI 

Danmark siden 2018 arbejdet målrettet på at modernisere og udvide 

butiksnettet samt tilpasse varesortimentet med bl.a. flere kendte brands 

kombineret med stærke private label produkter og et større fokus på 

bæredygtighed og økologi. ALDI Danmarks fortsatte udvikling og vækst bygger 

på et solidt fundament i ALDI Nord gruppen, der er repræsenteret i ni 

europæiske lande og beskæftiger flere and 77.000 ansatte. 

 

 

For yderligere information: 

Louise Wendelbo, Kommunikationschef ALDI Danmark 

Mail:  louise.wendelbo@aldi.dk, Tlf.: +45 28 44 77 56 
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