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Albertslund, den 27. august 2021 

  

Ny og større ALDI-butik åbner i Brande  
I Brande har der været meget snak om åbningen af byens nye dagligvarebutik 

– og nu sker det! Fredag d. 3. september går dørene op til en ny og meget 

større ALDI-butik på Chr. Bergsvej 2, hvor den tidligere butik også lå. Åbningen 

fejres med besøg af borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen (V), 

gratis croissanter, goodiebags, særtilbud og en konkurrence med mulighed for 

at tømme butikken på to minutter. 

 

PR-foto: Butikschef Anja Madsen foran den nye butik i Brande 

 

Dagligvarekæden Aldi er i fuld gang med at bygge nye butikker i hele landet under 

overskriften ‘det nye Aldi‘. Nu er det blevet Brandes tur, og det er noget, som 

distriktschef i Aldi Signe Dybro ser frem til: 

”Det er en glædens dag, hver gang vi kan byde kunderne indenfor i en ny og forbedret 

Aldi-butik. Med den nye Aldi her i Brande glæder vi os til at give byens borger og 

besøgende en markant bedre indkøbsoplevelse end det, de har været vant til i vores 

gamle butik.” 

 

Også butikschef Anja Madsen har set frem til dagen, hvor hun og et hold dygtige 

kollegaer skal byde kunderne velkommen i den spritnye butik: 
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”Det er stort for mig at være med fra start, når en ny butik åbner. Udover at butikken er 

stor og har fået et æstetisk løft, har vi masser økologiske og danske varer, frisk frugt og 

grønt og ikke mindst lækkert nybagt bake-off flere gange om dagen.”  

 

Udenfor butikken er der 64 ekstra brede parkeringspladser og mulighed for opladning af 

elbil. En del af strømmen produceres direkte på butikkens tag, hvor der er opsat 

solceller, som også producerer grøn strøm til butikken. 

 

Kundeservice i top 

Indenfor i butikken vil et stærkt hold af medarbejdere stå klar, når byens borgere 

kommer og skal handle: 

”Vi kører med det samme stærke butiksteam som i den forrige butik, men har også ansat 

et par nye medarbejdere, så vi kan sikre den bedste service til vores kunder. Det betyder 

meget for os alle, at vores kunder er glade for at handle her og føler, de får den hjælp, de 

skal have,” lyder det fra butikschef Anja Madsen.  

 

Gratis forkælelse og borgmesterbesøg  

Vil man se den nye butik og hilse på Anja og hendes team, er butikken åben fra fredag 

d. 3. september kl. 8.00. Allerede fra kl. 7.30 er der gratis croissanter, og de første 100 

handlende kunder kan tage en gratis goodiebag med sig hjem – fyldt med et udvalg af 

hverdagsvarer fra Aldi’s egne mærker.  

 

Butikken får også besøg af borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen (V), som 

holder en kort tale for at indvie butikken. På åbningsdagen vil der ligesom alle andre 

dage være stort fokus på at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger ift. corona – holde 

afstand og spritte hænder – så alle kan handle trygt og sikkert i butikken.  

 

I tre uger efter åbningsdagen byder butikken desuden på en række skarpe 

åbningstilbud.  

 

Konkurrence: Tøm butikken på to minutter 

Alle kunder kan i de første tre uger deltage i en bon-konkurrence, hvor der hver uge 

trækkes en vinder, som får to minutter til at fylde en indkøbsvogn med alt, hvad hjertet 

begærer, og køre kvit og frit gennem kassen. For at deltage i konkurrencen skal man 

skrive navn og telefonnummer på sin bon og lægge den i konkurrence-kassen ved 

udgangen.  
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Fakta om ALDI i Brande: 

Butikkens adresse: Chr. Bergs vej 2 

 

Åbningstider: 8-21 alle dage 

 

Størrelse: 1200 m2, heraf 846 m2 salgsareal.  

 

Antal parkeringspladser: 64 inkl. to pladser med mulighed for opladning af elbil 

 

Fakta om Aldi Danmark 

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

Danmark. I dag er der 185 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 Aldis 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, som er repræsenteret i ni europæiske lande og beskæftiger flere and 

77.000 ansatte. 

 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Louise Wendelbo, Kommunikationschef i Aldi Danmark, 28 44 77 56 

 

 


