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Søstrene Grene opent winkel in Breda

De Deense interieurketen brengt een vleugje Scandinavisch design en ‘hygge’ naar Breda door hier hun elfde Nederlandse
winkel te openen. De winkel zal op 20 oktober de deuren openen aan de Ginnekenstaat 117.
Søstrene Grene specialiseert zich in woonaccessoires, keukengerei, cadeauartikelen, DIY artikelen,
kantoorbenodigdheden en kleine meubelstukken. Het merk staat voor esthetisch Scandinavisch design met een ruim
aanbod aan betaalbare producten om het huis mee in te richten. Een voortdurend wisselend assortiment geeft de klant
een nieuwe ervaring bij elk bezoek.
Pieter van der Land is de franchisenemer van alle Søstrene Grene winkels in Nederland op dit moment.
“Breda staat bekend als een van de meest verwelkomende steden van Nederland met veel restaurants en cafés. Het heeft
een historische sfeer en is een van de meest gezellige steden van het land. Deze redenen maken dat Søstrene Grene
perfect past in de stad, omdat Søstrene Grene ook een hoog esthetisch niveau, geweldige ervaringen en ‘hygge’
combineert. Ik kijk er naar uit iedereen te verwelkomen in de nieuwe winkel”, aldus Pieter van der Land.
De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren fors uitgebreid in Europa en Japan. Deze uitbreiding is het resultaat van
positieve reacties van klanten over het unieke winkel concept. De winkel is zo ontworpen om klanten een break te geven
van hun drukke dagelijkse leven wanneer ze de winkel doorzoeken voor prachtige, nieuwe aanwinsten. De opzet van de
winkel is als een labyrint, met kleurrijke producten die netjes worden tentoongesteld onder een zacht licht en die
daarnaast gemakkelijk uit de houten kistjes gepakt kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om elk product goed te
kunnen voelen en te bekijken, terwijl je geniet van de klassieke achtergrondmuziek die gedraaid wordt in de winkels.
Søstrene Grene heeft inmiddels meer dan 150 winkels in 12 landen. Directeur Mikkel Grene kijkt er naar uit om Breda toe
te voegen aan deze lijst.
“Ik kijk er naar uit om een beetje van Søstrene Grene’s ‘hygge’ naar Breda te brengen. Het is een spannende tijd voor
Søstrene Grene met veel nieuwe winkelopeningen. Wij zien elke nieuwe winkelopening als een kans om meer klanten een
geweldige ervaring te laten beleven. Dat is waar Søstrene Grene om draait en waarom een locatie zoals Breda met een
levendige en vrolijke sfeer ideaal is voor ons”, zegt Mikkel Grene.
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Søstrene Grene Breda
Openingstijden:
Maandag: 13:00 – 18:00
Dinsdag: 09:30 – 18:00
Woensdag: 09:30 – 18:00
Donderdag: 09:30 – 21:00
Vrijdag: 09:30 – 18:00
Zaterdag: 09:30 – 17:30
Zondag: 12:00 – 17:00

Over Søstrene Grene:
Søstrene Grene is een Deense retailketen , die ernaar streeft om het dagelijkse leven te verrijken met esthetische
ontwerpen, creativiteit, geluk en ‘hygge’, een speciale staat van tevredenheid, warmte en leven in het heden. De winkel
biedt een groot assortiment aan producten voor huis, interieur, keuken, ambacht, DIY, feestartikelen, cadeauartikelen,
school, kantoor, kinderen en een verscheidenheid aan items voor de seizoenen. Met een altijd veranderend assortiment en
prijzen die nooit hoger zijn dan nodig is, wenst het familiebedrijf een prachtige wereld te creëren waar mooie spullen
toegankelijk zijn en creativiteit wordt aangemoedigd.
Het merk draait rond het verhaal van karakters Anna en Clara Grene; twee oudere zussen die ijverig werken aan het maken
van kleine maar fijne verschillen in het dagelijks leven. De inspiratie van de zussen halen zij uit de Grene familie, dat is de
familie die Søstrene Grene in 1973 heeft opgericht en die het bedrijf tot op de dag van vandaag bezitten en runnen.
Søstrene Grene heeft meer dan 150 winkels in 12 landen en er worden steeds meer winkels geopend.
Lees meer over Søstrene Grene op: http://sostrenegrene.com/nl/
en/of in de digitale press room: http://sostrenegrene.com/nl/press-room/

Voor meer informatie en foto’s, neem contact op met:
SimplyPR
Jeffrey Struijk
j.struijk@simplypr.nl
020 – 776 7756

Neem contact op met Søstrene Grene:
Internationaal pr-coördinator, Anne Katrine Pedersen
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