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Søstrene Grene lanceert een nieuwe collectie voor uw thuiskantoor
Søstrene Grene lanceert op donderdag 28 juni 2018 een nieuwe collectie voor uw thuiswerkplek. De nieuwe collectie
bestaat uit zowel kantoorartikelen als nieuwe meubelstukken voor het thuiskantoor. De collectie is vanaf deze dag
verkrijgbaar in alle winkels van Søstrene Grene over de hele wereld. Een uitzondering is de bureaustoel, die vanaf
vrijdag 20 juli 2018 verkrijgbaar zal zijn.

DE GEDACHTEN ACHTER DE COLLECTIE
Søstrene Grene brengt op 28 juni 2018 een sierlijke, Scandinavische collectie voor uw thuiskantoor uit. Het ontwerp
van de collectie is geïnspireerd op de Bauhaus-stijl uit de jaren 1920 en de tijdsgeest van die tijd. De nieuwe collectie
kenmerkt zich door de eenvoudige, geometrische vormen zoals de cilinder, de kubus en de driehoek die steeds
terugkomen in de zorgvuldig geselecteerde prints en producten.
De collectie biedt naast onder andere notitieblokken, ringmappen en divers schrijfgerei, ook een minimalistische
bureautafel, een sculpturale lamp, een sierlijke bureaustoel en nog veel meer.
Er staat een embargo op het beeldmateriaal. Daarom vragen wij u vriendelijk om geen van de onderstaande
afbeeldingen vóór 14 juni 2018 te gebruiken.

Over Søstrene Grene
Søstrene Grene is een Deense retailketen, die ernaar streeft om het dagelijks leven met esthetische ontwerpen,
creativiteit, geluk en ‘hygge’ te verrijken. De winkel biedt een groot assortiment aan producten voor huis, keuken,
ambacht, kantoor, kinderen en een verscheidenheid aan items voor de verschillende seizoenen. Met een altijd
veranderend assortiment en prijzen die nooit hoger zijn dan nodig is, wenst het familiebedrijf een prachtige wereld te
creëren waar vondsten gedaan kunnen worden en creativiteit wordt aangemoedigd.
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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 11 winkels in Nederland en een in België.
Lees meer over Søstrene Grene op http://sostrenegrene.com/ en/of in de press kit http://sostrenegrene.com/pressroom/

For further information and photos, please contact:
Jeffrey Struijk, Consultant bij SimplyPR
j.struijk@simplypr.nl
Pernille Larsen, copywriter & communication specialist bij Søstrene Grene
pernille.larsen@sostrenegrene.com

www.sostrenegrene.com
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