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En promenad från Altstadt och det historiska stadshuset 
Römer upp till den stora shopping-gatan Zeil bjuder 
på en spännande mix av tyska varumärken och 
butikskedjor.
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Åtta tyska butiker  
du inte får missa

2 Maggi Kochstudio
Neue Kräme 27

Som en matlagningsblogg som 
kunden går in i. Så presenterar livs-
medelsproducenten Maggi själva sin 
matlagningsstudio som öppnade i 
centrala Frankfurt sommaren 2017. I 
butiken, som tilldelats priset Store of the 
year 2018, visas självklart hela sortimentet 
av Maggis buljonger, såser, soppor och 
andra färdigrätter. Men framför allt är det 
matserveringen med produkter lagade av 
det egna sortimentet som kunderna lägger 
märke till. Och i den bakre delen finns 
den stora matlagningsstudion där det 
hålls allt från matlagningskurser till after 
work-event, bokcirklar och mycket annat.

1 Zwilling J.A.  Henckels Shop
Neue Kräme 21

Ett av världens äldsta varumärken, registrerat 1731, har konceptbutiker i 
många av världens storstäder, så också i Frankfurt. Ursprungligen var det 
knivar som tillverkades, nu kan kunderna botanisera bland mängder av olika 
köksredskap och -tillbehör. Det mesta har den välkända tvillingloggan, men 
även företagets andra varumärken, bland annat Staub och Ballarini, säljs här. 
Här hittar alla matlagningsintresserade det mesta för både vardag och fest.

3 Birkenstock
Neue Kräme 25

Birkenstock är ett många 
hundra år gammalt skoföretag, 
som framför allt har blivit 
uppskattat för sina ortopediska 
skor. Storsäljaren är sandaler 
i många färger och utföranden 
som fyller väggarna i den relativt 
trånga butiken i Frankfurts 
shoppingkvarter. Det är framför 
allt det breda sortimentet som 
skiljer konceptbutiken från 
Birkenstock-hyllorna i andra 
skobutiker. Och skulle någon 
storlek eller färg saknas går den 
att beställa online.
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5 Tchibo
Bleidenstrasse 1

För den som inte tidigare besökt en Tchibo-butik 
kan det vara svårt att förstå konceptet. Kaffebutik, 
kaffebar, elektronik- eller reseeffektbutik – vad är 
det egentligen? Svaret är just en blandning av allt 
detta. Företaget började med postorder av kaffe 
men när de första butikerna öppnade fylldes de 
snabbt även med andra produkter. Beroende på 
butikernas storlek – den på Bleidenstrasse tillhör 
de mindre – hittar man även kläder, inredning och 
mycket annat. Allt finns också att köpa på nätet.

6 Butlers
Liebfrauenstrasse 4

Heminredningsbutiken Butlers är ett Mecka för den som vill hitta glada och 
roliga prylar för hela hemmet till en rimlig kostnad. Under devisen ”made for 
your home” fyller man butikerna med heminredning, köksprylar, trädgård-
sattiraljer och en del möbler. Inför de olika säsongerna fylls inte bara 
hyllorna med aktuella varor, en stor del av exponeringen går ut på att göra 
inspirerande dukningar och skapa säljande miljöer.

7 DM-drogeri markt
Zeil 123

Ett varuhus för hela kroppen, så skulle man 
kunna beskriva DM-drogeri markt. Precis 
som i amerikanska drugstores säljs det 
mesta här – från hälso- och kroppsvård till 
en mängd olika dagligvaror. DM är inte bara 
Tysklands största drugstore-kedja utan 
också en av landets största dagligvarukedjor. 
Med rulltrappan ned från entrén öppnar 
sig en förvånansvärt stor butik, fylld med 
märkesvaror och egna varumärken.

8 Galeria Gourmet
Zeil 116-126

Matvaruavdelningen i varuhuset Galeria Kaufhofs källarvåning tillhör 
inte de allra häftigaste av Galeria Gourmet men är ändå värt ett besök. Det 
är ett matparadis för alla gourmeter och gourmander. Betjäningsdiskar-
na ringlar sig runt väggarna och vid ett par serveringar går det också att få 
något till livs direkt. Eller inspireras av alla snygga exponeringar, exempelvis 
störtexponeringar som ändras flera gånger om dagen för att matcha 
kundernas behov vid tidpunkten.

4 Jack Wolfskin Store
Neue Kräme 30

Outdoormärket Jack Wolfskin är en 
storsäljare i Tyskland men också 
representerat på alla stora marknader, 
både i egna konceptbutiker och hos 
återförsäljare. I butiken på Neue Kräme 
hittar man kläder och utrustning för 
alla sorters utomhusaktiviteter för 
hela familjen. Här finns också service 
som att få sina plagg impregnerade och 
hjälp att beställa varor som inte finns i 
butiken liksom uthämtning av nätköpta 
produkter.
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Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.


