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Kvalitetsbriller til  
lav pris i Bilka 
 

Optikerkæden Louis Nielsen åbner nye butikker i Bilka 
varehuse landet over 
  
 
Tre liter mælk, et rugbrød og et par briller, tak! 
 
Snart får danskerne chancen for at kombinere den daglige indkøbstur til Bilka med en 
topprofessionel synsprøve og et godt tilbud på briller eller kontaktlinser i god kvalitet. 
 
Den landsdækkende optikerkæde Louis Nielsen har nemlig indgået en strategisk sam-
arbejdsaftale med Bilka og Dansk Supermarked. Aftalen betyder, at Louis Nielsen vil 
etablere optikerbutikker i et to-cifret antal Bilka varehuse landet over inden næste som-
mer. Adm. direktør i Louis Nielsen A/S, Mads Nygaard, kalder aftalen historisk: 
 
- I Dansk Supermarked og Bilka har vi fundet den helt perfekte samarbejdspartner. 
Begge virksomheder har stor succes med at levere høj kvalitet til lave priser, og jeg tør 
godt garantere, at dette stærke partnerskab vil intensivere konkurrencen i optikerbran-
chen til fordel for kunderne, siger Mads Nygaard. 

Louis Nielsens administrerende direktør Mads Nygaard er begejstret for det strategiske sam-
arbejde med Dansk Supermarked og ser frem til at åbne butikker i Bilka varehuse landet over. 



 
 

 

 
Også i Dansk Supermarked er der tilfredshed med aftalen. Louis Nielsen er nemlig i 
dag den optikerkæde i Danmark, der langer flest briller over disken – blandt andet 
fordi kunderne her kan få et par briller inklusiv glas helt ned til 195 kroner og 1-dags 
kontaktlinser til 148 kroner pr. måned. 
 
- Derfor synes vi, at de to butikskæder har meget til fælles. Mange forbrugere har be-
hov for briller og kontaktlinser, men er samtidig meget prisbevidste – præcis ligesom 
det gælder med de daglige indkøb. Bilkas slogan ”Tænk stort – betal småt” passer 
derfor også perfekt til Louis Nielsen, siger indkøbsdirektør Jean Ladehoff, Dansk Su-
permarked. 
 
Rent fysisk vil Louis Nielsen butikkerne blive etableret under samme tag som Bilkas øv-
rige aktiviteter, men med selvstændig butik, adskilt fra Bilkas eget salgsareal.  Alle bu-
tikker bemandes med uddannede, statsautoriserede optikere. 
 
Det opsigtsvækkende samarbejde mellem Louis Nielsen og Bilka bliver indledt torsdag 
18. november med en tredobbelt butiksåbning i Bilka i Tilst, Odense og Slagelse. Den 
foreløbige plan er, at parterne vil følge op med yderligere et antal nye butikker i be-
gyndelsen af næste år, ligesom flere butiksåbninger følger senere i 2011. 
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FAKTA OM LOUIS NIELSEN: 
* Louis Nielsen A/S har 67 butikker og cirka 570 medarbejdere 
* Optikerkæden sælger mere end en kvart million briller og 25 millioner kontaktlinser årligt 
* Omsætningen oversteg i regnskabsåret 2009/10 for første gang en halv milliard kroner 
* Louis Nielsen er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren Louis Nielsen. Han solgte i 2005 
sit livsværk 
* Louis Nielsen er i dag en del af verdens største privatejede optikerkæde, Specsavers, der 
har mere end 1.400 optikerbutikker i 10 lande 
* Specsavers sælger årligt mere end 15 millioner briller og omsætter for mere end 10 milliar-
der kroner 
 
FAKTA OM BILKA OG DANSK SUPERMARKED: 
* Bilka har 15 varehuse og to A-Z varehuse (nonfood). Kæden har knap 9000 ansatte. 
* Bilka er grundlagt i Tilst i 1970 af Århus-købmanden Herman Salling. 
* Bilka er i dag Danmarks eneste egentlige kæde af lavprisvarehuse. Kædens varehuse har 
mere end 100.000 varenumre. 
* Bilka er en del af Dansk Supermarked, Danmarks største detailkoncern. 
* Dansk Supermarked driver mere end 1300 butikker i fem lande - og har mere end 1,3 milli-
oner ugentlige kasseekspeditioner. 
*Dansk Supermarkeds årlige omsætning overstiger 67 milliarder kr. inkl. moms. 
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Yderligere oplysninger, kontakt: 
 
Mads Nygaard, adm. direktør  Jean Ladehoff, indkøbsdirektør 
Louis Nielsen A/S   Dansk Supermarked 
Tlf. 20 99 99 59   Tlf.:  21 21 00 60 


