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Sverigepremiär för många varumärken i
The Lobby

Bland de som är på plats den 5 april finns flera internationella varumärken
som inte tidigare haft fysiska butiker i Sverige. Däribland schweiziska Ici
Maintenant kända för sina exklusiva broderade och paljettklädda kjolar, New
York-baserade slow fashion-varumärket Visantine samt Viu – en innovativ
glasögontillverkare. Samt Berlinbaserade Horizn Studios med sina smarta
resväskor.

– Det finns många synergier mellan Horizn Studios och The Lobby. Vi
utmanar båda traditionella affärsmodeller och ger handeln friskt luft att
andas. Vi är stolta över att vara med i lanseringen av The Lobby och ser fram
emot det som kommer att vara början på ett framgångsrikt samarbete, säger
Stefan Holwe, vd och Founding Partner, Horizn Studios.

Från Sverige kommer flera aktörer. Bland dem nystartade Alkeback,
modevarumärket Ahlvar Gallery, World Market Sthlm, som är kända för sin ”I
Am Your Sister” t-shirt, den digitala hår- och skönhetssalongen Dashl samt e-
handelsraketen Duffler.

– Med The Lobby flyttar vi ut från webben in till det fysiska rummet. Det ger
en möjlighet att få människor att känna, prova på och bygga en starkare
relation till både våra produkter och vårt varumärke, säger Anna Alkebäck
grundare av Alkeback.

The Lobby kommer också att rymma flera större traditionella varumärken.
Exempelvis Garnment Spa Electrolux som bjuder in till kläd-spa och
kosmetikkedjan KICKS som bland annat genom skönhetsexperter erbjuder
besökare en snabb makeup/touch-up.

Läs hela artikeln här: http://www.byggkontakt.nu/nyheter/sverigepremiar-



manga-varumarken-lobby/

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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