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       Det er en Netto helt i top. Hvis det ikke er Danmarks 
flotteste, så snakker vi i hvert tilfælde top 3.

”
“

- Koncernchef i Salling Group, Per Bank, om Netto i Grenaa ifm. åbningen af butikken. 
(Lokalavisen 30.04.20)

Årets butik i regionen i 2021 samt året butik i Danmark i 2022
Siden den 30. april 2020 har befolkningen i og omkring Grenaa kunne handle i en af landets flotteste og største Netto-butikker. 
Netto-butikken i Ejendommen blev i 2021 - ud af 137 butikker - kåret som årets Netto-butik i region Nord- og Midtjylland og for gan-
ske nyligt i 2022 - ud af mere end 525 butikker - kåret som året Netto-butik i hele Danmark. Endvidere er Netto-butikkens butikschef  
kåret til årets butikschef 2022 i Netto-kæden. Regionschef i Netto, Marianne Holdt, påpegede i forbindelse med kåringen:

"Butikken har leveret fantastiske resultater på top og bund samtidig med et fokuseret og flot fokus på omkostninger. Butikkens medarbej-
dere er ekstraordinært opmærksomme på kundeservice – her både med stort fokus på varebestillinger, til kø i kassen og ikke mindst den 
daglige dialog med kunderne. Medarbejderne og især butikkens ledergruppe med BC (butikschef) Jane i spidsen er ekstremt dedikeret i 
deres arbejde og der er i den grad sjæl og holdning bag alt. Jane lever og ånder for sin butik og sine medarbejdere og hjælper også gerne 
kollegaer når de kommer i pressede situationer. Jane går altid forrest og kombinerer krav og anerkendelse på en hel naturlig måde, og 
skaber dermed god trivsel i butikken, som samtidig smitter af på kunderne. En helt igennem fantastisk indsats."

Store ord fra koncernchefen i Salling Group
Per Bank, der er koncernchef i Salling Group, var på butikkens åbningsdag tilstede i Grenaa for at overvære åbningen af den nye 
Netto sammen med byens borgerne. Allerede her udtrykte Per Bank sin glæde ved butikken: 

”Det er en Netto helt i top. Hvis det ikke er Danmarks flotteste, så snakker vi i hvert tilfælde top 3.” (Lokalavisen 30.04.20) 

Flytning fra utidssvarende ejendom - Netto hører til i Grenaa
Netto, der har drevet butik i Grenaa i en lang årrække, flyttede i 2020 sin butik i byen ca. 500 meter mod vest ad Østergade/Kan-
nikegade til den nu tidligere Meny. Med flytningen er detailkæden rykket ind i markant forbedrede faciliteter, hvilket koncernchef i 
Salling Group, Per Bank, forinden flytningen også påpegede som en væsentlig faktor for beslutningen: 

"Den Netto, vi har i Grenaa, er slidt, og vi havde overvejet at rive den ned og bygge nyt. Meny ligger rigtig godt og giver os mulighed for at 
skabe en butik udover det sædvanlige." (Randers Amtsavis 18.01.20)

Foruden blot at understrege de store kvaliteter ved beliggenheden samt mulighederne i Ejendommen, påpegede koncernchefen 
ligeledes, at Netto hører til i Grenaa, hvor Salling Group ellers også havde overvejet at åbne en føtex i stedet: 

”.. vi mener, at en Netto med det nye koncept, vi er i fuld gang med at indføre, vil klare sig bedst. Og så mener vi, at i en handelsby som Gre-
naa skal der være plads til alle. I har jo allerede en Kvickly i byen - og den ville få det sværere, hvis vi åbnede en føtex. (Lokalavisen 30.04.20)”

Netto kender således - qua mange års forretningsdriven i Grenaa - den nye beliggenhed yderst godt og har ligeledes et veletableret 
kendskab til kundegrundlaget i byen, ligesom netop Ankerlejers vurdering af Ejendommens beliggenhed understreges i høj grad 
via indgåelsen af den for Ankerlejer lange bindingsperiode. 
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