
Nytt inredningskoncept vid Lindex Londonpremiär

Den 27 mars vid butiksöppningen i Westfield Stratford City visar Lindex sitt senaste butikskoncept som är framtagen unikt för Londonbutiken. Den nya
inredningen reflekterar varumärket med sin skandinaviska känsla och bjuder på mycket ”look and feel” för kunden.

Vi har gjort en förvandling för att möta våra internationella kunder och är mycket nöjda med konceptet. Inredningen lyfter verkligen fram sortimentet i butiken
och ge kunden den bästa upplevelsen”, säger Henrik Rosenlund, Store Concept Manager på Lindex.

Den nya inredningen som är framtagen unikt för den här butiken, består av ljusa färger där olika nyanser av vitt och med inslag av svart och trä, ger en
skandinavisk känsla. Dessutom syns röda detaljer på olika ställen i butiken som anspelar på varumärkets signum och logotype. Enkelheten i inredningen
tillsammans med hållbar design och kvalité är andra detaljerna avspeglar Lindex varumärke.

”Vi ser fram emot att förverkliga det nya inredningskonceptet i London och kommer sedan att implementera delar av det successivt i våra butiker
internationellt”, säger Henrik Rosenlund.

Den höga fasaden har en takhöjd på sju meter och ger besökaren ett storartat intryck med mycket inspiration och ett varmt välkomnande in i butiken.
Butiken har många fler inspirationsytor är tidigare, en utvecklad kassalösning för hämtning av varor beställda på Lindex shop online och det går enkelt att
lämna in sina plagg för återvinning.

Lindex utnämndes till årets modekedja 2013 och har tidigare vunnit priser för framgångsrika inredningskoncept på Habit Fashion Award

För mer information, kontakta;

Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex 
Phone: 46 (0)31 739 50 60 
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 490 butiker på 16 marknader. Vår affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Lindex
sortimentet omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade
koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com


