
 

 
 
Deichmann bringer de nye skotrends til Herning  
Deichmann slår fredag den 15. februar igen dørene op til deres butik i Bredgade i Herning, som har 
været igennem en gennemgribende renovering. Virksomheden ønsker fortsat at være med til at skabe 
liv i gågaden og glæder sig til fortsat at kunne tilbyde herningenserne nye trendy sko og tasker.  
 
Europas største skoforhandler, Deichmann, har netop færdiggjort en gennemgribende renovering af deres 
butik i Bredgade 27 i hjertet af Hernings bymidte, som de kan præsentere resultatet af for kunderne 
fredag den 15. februar. Her slår de dørene op og byder indenfor i et nyt butiksunivers, hvor man kan 
opleve alle de nye spændende forårssko og -tasker: ”Vi håber fortsat på at kunne være med til at skabe liv 
i Hernings skønne gågade – og vi glæder os meget til præsentere kunderne for vores nye flotte butik og 
alle de nye forårssko, der netop er kommet på hylderne. Har man brug for vejledning til hvilken sko, der 
vil passe bedst i stil og størrelse, står vi altid til rådighed og kan hjælpe – og er din størrelse ikke hjemme 
sørger vi for at bestille den gratis hjem til dig,” fortæller Sheena Parling, der har været butikschef i 
butikken i Bredgade de sidste seks år. Butikken tilbyder nemlig herningenserne et Right Size Delivery-
koncept, der sikrer, at kunderne kan få sine sko i den rette størrelse – selvom den ønskede størrelse er 
udsolgt i butikken i Bredgade. Personalet kan derved hjælpe med at bestille skoen hjem fra en af de andre 
butikker eller fra deres onlineshop, og kunden får den leveret hjem til sig selv inden for et par dage uden 
ekstra beregning.  
 
Nyt trendområde og accessorieshjørne 
Deichmann åbnede butikken i Herning den 9. august 2007, og den har siden midten af januar været 
igennem en komplet renovering for nu at kunne byde kunderne indenfor i en butik i lysere omgivelser. 
Produkterne er stadig de samme – nemlig trendy sko og tasker for enhver smag og til budgetvenlige priser, 
som alle kan være med på. ”Vi har i den nye butik lagt vægt på at skabe nye områder i butikken og glæder 
os meget til at byde kunderne indenfor til blandt andet et trendområde, hvor man kan søge inspiration i 
nogle af de nye trends, der rører sig. Derudover kan vi præsentere et accessorieshjørne for de kunder, som 
søger efter den rette taske til at fuldende looket med de nye sko. Vi ønsker med vores nye butik at tilbyde 
kunderne den gode helstøbte shoppingoplevelse i smukke lyse omgivelser, og vi håber at herningenserne 
kan lide vores nye indretning,” understreger butikschef Sheena Parling.  
 
Den nyrenoverede Deichmann-butik i Bredgade 27 i Herning åbner fredag den 15. februar kl. 10.  

  
Om Deichmann 

Deichmann med hovedkontor i Essen, Tyskland, blev grundlagt i 1913 og er stadig ejet alene af familien. Virksomheden 

er markedsleder på det europæiske skotøjsmarked og beskæftiger over 39.500 mennesker verden over. Deichmanns 

butikker findes i Tyskland, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Frankrig, Storbritannien, Italien, Kroatien, 

Litauen, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Sverige, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyrkiet 

og Ungarn. Herudover er brandet repræsenteret i Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), Holland og 

Belgien (vanHaren), i USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). I Tyskland er Roland også en del af koncerngruppen. 

Med MyShoes er virksomheden repræsenteret i Tyskland, Østrig og Schweiz. I Danmark har Deichmann 29 butikker, og 

i Sverige har de 28. Derudover bliver sortimentet forhandlet i onlineshoppen, deichmann.com.  

 


