PRESSEMEDDELELSE
NOVEMBER

2018

NYHED:
FREDERICIA FEJRER ÅBNINGEN AF SHOWROOM I LONDON

Fredericia åbner sit showroom i London. Showroomet har til huse i et tidligere viktoriansk pakhus i Clerkenwell ved
siden af Whitecross Street, hjemsted for Londons ældste og stadigt travle gademarked.
Det var områdets liv samt placeringen midt i Østlondons designcentrum, Clerkenwell, som gjorde, at Fredericia valgte netop
denne beliggenhed.
Showroomet henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, arkitekter og designere, som nu selv har mulighed for at udforske
møbelbrandet på første hånd samt opleve det omhyggelige håndværk og den nordiske arv i brandets nye hjem i London.
I showroomet fremvises en bred vifte af moderne klassikere og nye møbler fra Modern Originals-kollektionen skabt af designere
som Børge Mogensen, Jasper Morrison og Space Copenhagen – og der er flere andre højt profilerede samarbejder i
støbeskeen. Kollektionen består af tidløse design, som ved hjælp af massivt træ og eksklusivt europæisk læder skaber en varm
atmosfære i enhver indretning og redefinerer luksus i en moderne verden.
Med regelmæssige arrangementer, foredrag og samarbejder i løbet af året kommer showroomet til at summe af aktivitet og vise
den aktuelle kollektion året rundt.
“Showroomet er en ny platform og et nyt kommunikationsværktøj for os, hvor kunderne selv kan opleve Fredericias produkter.
Vi kan dermed bringe vores produkter, idéer og værdier tættere på vores britiske kunder og de internationale designelskere,
som besøger denne fantastiske by.” - Kaja Møller, CEO.
Showroomet i London er et væsentligt skridt for Fredericia, som viser brandets fortsatte vækst og voksende netværk og dets
ønske om at investere i det britiske marked.
Adresse:
Fredericia Showroom
1 Dufferin Street
London EC1Y 8NA
Åbningstider:
Kun efter aftale
Kontakt:
Thomas Cornick
Area Sales Manager Storbritannien og Irland
Mobil: +44 7879 496 026
E-mail: tco@fredericia.com
Om Fredericia
Fredericia er en familieejet virksomhed, som siden grundlæggelsen i 1911 har skabt en stærk tradition for smukt håndværk og
innovativt design i tæt samarbejde med en omhyggeligt udvalgt kreds af internationalt anerkendte designere.
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