Pressemeddelelse:

To erfarne køkkenkonsulenter åbner ny
køkkenbutik med dansk design i Trondheim
To norske og erfarne køkkenkonsulenter har valgt at forhandle dansk
køkkendesign fra Svane Køkkenet, som er Danmarks mest innovative brand
med køkkener og bad.
Nina Zahl Johansen og Hilde Bøe har tilsammen 10 års erfaring i
køkkenbranchen, men nu har de fået lyst til at starte deres egen butik. Når de den
1. december åbner en butik sammen i centrum af Tronheim, er det med det
danske køkkenbrand Svane Køkkenet.
De to kommende butiksejere og -chefer glæder sig til at gå sammen om at starte
en køkkenbutik: ”Det var kærlighed ved første blik,” fortæller Nina og Hilde, der
besøgte flere af de seks nuværende Svane-butikker i Norge - bl.a. i Oslo og
Stavanger - for at blive sikre i deres valg.
”Svane Køkkenet er det mest innovative danske køkkenbrand. Det skiller sig ud
med et unikt design og en høj kvalitet. Vi glæder os derfor til at præsentere
brandet for nordmændene – og det endda på den bedste plads i Trondheim.”
I december åbner Nina og Hilde dørene til en næsten 400 kvm stor butik, som
bliver indrettet med masser af inspiration til køkken og bad.
Nina og Hilde planlægger en stor åbningsfest i januar 2019, hvor de viser det
nyeste indenfor køkkendesign frem, men allerede fra den 1. december kan
nordmændene opleve de spændende køkken- og badmiljøer.
Butik nummer syv
Butikken i Trondheim bliver Svane Køkkenets syvende butik i Norge, og kædechef
Torben Nielsen ser frem til at rykke ind i Midtnorge.
”Nordmændene har for alvor taget Svane Køkkenets enkle og innovative design til
sig, og vi er meget glade for, at to erfarne køkkenkonsulenter Nina og Hilde har
valgt at forhandle vores produkter i Tronheim..”
Svane Køkkenet er ét af Danmarks bedst kendte køkkenbrands, som bliver
designet og produceret i Danmark. Bag brandet står Skandinaviens tredjestørste
køkkenkoncern, TCM Group A/S, som også omfatter køkkenmærkerne Tvis
Køkkener og Nettoline.
Åbningen i Trondheim er et led i en strategi om at udvide antallet af Svanebutikker i Norge.
Kontaktperson: Kædechef Torben Nielsen, Svane Køkkenet, mobil 5136 0704

Billeder:

Nina Zahl-Johansen og Hilde Bøe åbner en køkkenbutik i Tronheim med danske Svane Køkkenet.

Et køkkenmiljø fra Svane Køkkenet i Stavanger er en af de snart syv norske butikker med det unikke
danske køkkendesign.
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