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Brillante
løsninger
og betjening
Fakta
Navn: Brillant
Adresse: Strøget 15
Indehaver: Anja Lund
Graversgaard, Etableret i 1991
Ansatte: Louise Bak, Nanna
Styhn Lindgaard, Dorte
Bærentsen, Jan Grønbæk og
Freya Kornum
Aktiv på Facebook
og Instragram

Hvad gør I for at gøre butikken interessant for kunderne?
Det handler om at holde sig
ajour med tidens trend. Vi skal
rykke os og være åbne for, hvad
der sker. Holde øjnene åbne ved
messer og hvad der ellers sker
omkring os. Sørge for at forny
os og være trendsættende og
skabe interesse for vores varer
Hvordan skiller I jer ud( i
forhold til konkurrenterne)?
Vi er jo så heldige, at være den
eneste specialbutik i byen. Men
vi har skabt en lidt anderledes

indretning, hvor folk kan gå
rundt og kigge. Og det er ok at
komme ind for at ”ose” og lade
sig inspirere

Hvad er historien bag butikken?
Butikken Brillant åbnede første
gang i 1991 og navnet er siden
fulgt med forskellige ejere. Anja
Lund Graversgaard har været i
butikken i 21 år. Først som elev
og bestyrer og siden 2012 som
indehaver
Den fedeste/bedste oplevelse
du har haft med kunder/i
butikken?
Den overvældende positive
respons vi fik, da vi flyttede
butikken længere syd på - på
Strøget var overvældende. Vi
fik så mange roser og søde
henvendelser.
Der er så mange gode oplevelser
med kunderne, hvor man kommer tættere på nogle end andre
– men også at kunne finde
løsninger, så en utilfredskunde
går glad herfra. Det giver os en
god dag

Hvorfor er det vigtigt at bakke
op om det, der sker i Ikast/
Vores Ikast?
Hvis vi ikke har hinanden er vi
her ikke. Den netop overståede
vinfestival var et godt bevis på,
hvad vi kan i fællesskab. Der var
den mest fantastiske atmosfære
og stemning. Men hold da op,
hvor er det ærgerligt, at de
mange mennesker i Strøgcentret
blev mødt at lukkede butikker
i to timer. Vi burde bakke op –
det sender gode signaler

Jan Grønbæk, Louise Bak, Nanna Styhn Lindgaard, Dorte Bærentsen
og Anja Lund Graversgaard
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