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Hvad gør I, for at gøre butikken interessant for kunderne?
Der er ingen tvivl om, at de lave
priser gør vores butik interessant. Vi har en udfordring i at få
formidlet, at Dansk Outlet ikke
er et lagersalg med gammelt og
slidt tøj. Vi er en ganske almindelig tøjbutik med tøj, sko og
accessories, som man også kan
finde i eksempelvis HerningCentret – bare 20-30 procent
billigere. Vi gør meget ud af
vores markedsføring, så folk kan
se, at vi både har et attraktivt
sortiment og indbydende rammer. Vi har gjort meget ud af
indretningen af butikken, så det
er tydeligt, hvor man finder lige
det man går efter. Det kan ellers
være en udfordring, når vi har
så stort et sortiment. Overskuelighed, kvalitetstøj, lave priser
og en kompetent og venlig
service er vores bud på, hvordan
butikken bliver interessant.

Hvordan skiller I jer ud (i
forhold til konkurrenterne)?
Vi forsøger at skille os ud fra
mængden på flere måder.
For det første går vi ikke på
kompromis med vores priser. Vi
vil være de billigste. Det mål opfylder vi, fordi vi har favorable
leverandøraftaler på eksterne
brands, og samtidig sælger vi en
lang række af vores egne mærker i butikken. Derudover har vi
ikke en så snæver målgruppe,
som mange af vores konkurrenter. Vores målgruppe er hele
familien. Det kræver selvsagt et
massivt sortiment, når vi skal
dække alt fra baby- og børnetøj,
tøj til unge, til herrer, til damer
og i de helt store størrelser. Vi
vil gerne have, at hele familien
kommer forbi butikken og går
derfra med et smil på læben og
poser fyldt med tøj.
Hvad er historien bag butikken?
Dansk Outlet startede egentlig
som et lagersalg med overskudsvarer fra to separate
virksomheder. Ejerne fandt ud
af, at der var efterspørgsel på
tøj og sko i god kvalitet, men til
ekstra lave priser. På den måde
blev Dansk Outlet etableret.
Vores butik i Ikast var den første
butik i kæden, som i dag har
23 butikker, fordelt over hele
landet. Ikast er og bliver dog
et epicenter for Dansk Outlet,
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da også kædens administration
sidder i Belikas gamle bygninger længere nede ad vejen.
Vores butikker har gennemgået
en stor udvikling fra at være
ægte outlet-butikker med salg af
restpartier og udgåede varer til i
dag at være ganske almindelige
tøjbutikker med dugfriske og
sæsonaktuelle varer – dog stadig
til outlet-priser.
Den fedeste/bedste oplevelse
du har haft med kunder/i
butikken?
Det er vanskeligt at rangere én
oplevelse over andre. Overordnet set er jeg bare utrolig
glad for den måde, som både
tidligere og nuværende kunder
har taget imod butikken på,
efter jeg overtog den fra kædens
ejere, Jens Nørskov og Peter
Jørgensen. De smil og positive
tilkendegivelser, jeg får hver eneste dag, gør, at jeg glæder mig
til at stå op og tage på arbejde.
Hvorfor er det vigtigt at bakke
op om det, der sker i Ikast/
Vores Ikast?
Når folk nævner Dansk Outlet,
bliver det for det meste kædet
sammen med Ikast. Selvom
vores kæde efterhånden er
blevet landsdækkende, så har vi
dybe rødder i byen og har altid
haft butikken og hovedkontoret
her. Derfor er det meget vigtigt
for os at bakke op om byen og
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de mange gode tiltag. Vi ønsker
et stærkt erhvervsliv og en attraktiv by, som tiltrækker folk

fra nær og fjern. På den måde
øger vi også chancerne for, at
folk vælger at handle her i stedet

for de omkringliggende byer. Vi
har brug for et stærkt Ikast til
gavn for os alle.

I ka st Avis bes ø g e r m ed l e m m e r a f Vores Ikast o g g ive r dig hist o r ien bag vi r k som heden / bu t i k k en / fo r enin g en

