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Louis Nielsen åbner ny butik på 
Frederikssundsvej i Brønshøj 
 
Torsdag 26. august åbner den landsdækkende optikerkæde Louis Nielsen 
ny butik i Brønshøj. Det sker med fest, farver og masser af gode tilbud. 
 
 
 
Torsdag 26. august får Brønshøj en ny optikerbutik, når den landsdækkende optiker-
kæde Louis Nielsen rykker ind på Frederikssundsvej 167. Chefoptiker, partner og 
medejer i butikken bliver Birgitte Guldberg Riedel, der længe har set frem til åb-
ningsdagen. 
 
- Det er rigtig dejligt. Jeg er virkelig glad for at få muligheden for at drive min egen 
optikerbutik, og jeg glæder mig bare så meget til at skulle servicere kunder i Brønshøj 
og nærmeste omegn, siger Birgitte Guldberg Riedel, som er mere end almindeligt 
glad for at åbne butik i lige præcis Brønshøj. 
- Det er et rigtig godt område i byen. Det er meget lokalt på en eller anden måde. Folk 
føler et lokalt tilknytningsforhold til Brønshøj og handler gerne lokalt, siger Birgitte 
Guldberg Riedel. 
 
Comeback i Brønshøj 
Birgitte Guldberg Riedel er 33 år og bor i Skovlunde, men er født og opvokset på Fre-
deriksberg. Når hun 26. august åbner butikken i Brønshøj, vender hun reelt tilbage til 
sin gamle hjemmebane. Hun har nemlig tidligere i karrieren arbejdet cirka trekvart år 
hos Synoptik på Frederikssundsvej i Brønshøj. 
 
Birgitte Guldberg Riedel er uddannet som optiker tilbage i 2003, og hun tilbragte læ-
retiden i Thiele i Lyngby. Senere gik turen til Synoptik, hvor hun udover butikken i 
Brønshøj også har været i butikken i Hvidovre. Desuden har hun været butikschef for 



 

 

Synoptik i Birkerød i to år. Hun har været ansat i Louis Nielsen siden oktober 2009 
og har arbejdet forskellige steder i virksomheden, mens hun har ventet på, at den helt 
rigtige forretningsmulighed skulle dukke op for hende. 
 
Den 33-årige nyudnævnte chefoptiker og partner har det særdeles godt med nu at 
skulle repræsentere Louis Nielsen. 
 
Værdsætter ærligheden 
- Jeg kan rigtig godt lide ærligheden i Louis Nielsens måde at drive forretning på. Det 
passer godt til mig at være i rollen som rådgiver, men hvor det er kunden selv, der i 
sidste ende træffer afgørelsen, siger Birgitte Guldberg Riedel. 
 
Hun er sikker på, at hendes butiksåbning vil føre til øget konkurrence i optikerbran-
chen i Brønshøj til fordel for kunderne, og hun er ikke i tvivl om, at hun selv vil stå 
stærkt i konkurrencen. 
 
- Vi sælger kvalitetsprodukter til faste lave priser og tilbyder blandt andet designer-
briller af mærker som Tommy Hilfiger og Jaguar til uhørt gode priser. Desuden kører 
Louis Nielsen med nogle stærke koncepter som 2for1 konceptet, hvor kunderne kan 
få to par briller for ét par brillers pris. Det er koncepter, som de fleste sætter pris på, 
siger Birgitte Guldberg Riedel. 
 
Ekstra gode tilbud 
Selve åbningsdagen torsdag 26. august og de efterfølgende uger vil være præget af 
åbningsfest og nogle ekstraordinært gode tilbud. Fra åbningsdagen til og med lørdag 
4. september er der gratis synsprøver til kunderne. 
 
Fra åbningsdagen og frem til lørdag 11. september tilbyder Birgitte Guldberg Riedel 
flerstyrkeglas – altså glas med glidende overgang – til priser fra blot 1 krone. Brøns-
højs nye optiker en åbningskonkurrence helt frem til udgangen af september. Her kan 
interesserede udfylde en deltagerkupon, hvorefter de deltager i lodtrækningen om 
fem par nye briller, inklusiv enkeltstyrkeglas, fra Louis Nielsens nyeste kollektion af 
designerbriller – The Inspired Collection. 
 



 

 

De fire første fredage efter åbningen risikerer folk i Brønshøj desuden at få stukket en 
goodiebag fra Louis Nielsen i hånden med lidt herlige overraskelser - herunder også 
et lod med et nummer på, hvor man med det samme kan gå ind i butikken og se, om 
man har vundet et par nye briller. 
 
Lokalt engagement 
- Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at kigge forbi og se vores nye, flotte butik og 
hilse på os. Kontakten til folk i lokalområdet er noget, jeg altid har sat pris på, uanset 
hvor jeg har arbejdet tidligere. Det lokale engagement har altid betydet meget for 
mig, siger Birgitte Guldberg Riedel og tilføjer med et smil: 
 
- Derfor har jeg da også med det samme kastet mig ud i at bakke vores lokale fod-
boldhelte i 1. division op ved at deltage i lokalavisens løbende tippekonkurrence. 
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Yderligere oplysninger, kontakt: 
Tino Pedersen  
Head of PR & Communication 
Tlf.: 30783051 
E-mail: tip@louisnielsen.dk 
 
 
Om Louis Nielsen A/S: 
Louis Nielsen A/S er en af Danmarks største optikerkæder med mere end 60 butikker og 500 medar-
bejdere over hele landet. Virksomheden sælger årligt mere end en kvart million briller og 25 millioner 
kontaktlinser. Virksomheden er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren Louis Nielsen, og i 2005 blev 
Louis Nielsen A/S en del af verdens største privatejede optikerkæde Specsavers, som har mere end 
1.400 butikker i 10 lande verden over. Louis Nielsen A/S og Specsavers har som mission at levere høj 
kvalitet til faste, lave priser. 


