
Bolia flytter ind i hjertet af Odense

I slutningen af oktober slår Bolia dørene op til sin spritnye butik på en eftertragtet adresse i centrum 
af Odense. Nyåbningen markerer designbrandets ønske om at styrke sin position på hjemmemarkedet 
og komme tættere på sine kunder. 

Med sine 78 butikker i 50 lande verden over har Bolia de seneste år skabt stor internationalfremgang. Parallelt 
fortsætter designbrandet med at styrke sin position på hjemmemarkedet Danmark, og dette efterår er det den 
fynske hovedstad, der står for tur. 

Fra dette efterår skal odenseanerne ikke længere tage turen til Rosengårdscentret, når de vil gå på opdagelse i 
Bolias skandinaviske designunivers. Bolias butik i centret lukker nemlig permanent til fordel for en nybygget 
designoase på Fisketorvs Karré, lige over for Lagkagehuset. Dermed integreres Bolia i den del af Vestergade, som 
byen har ønsket at give et løft ianledningen af, at den er blevet forbundet med Overgade.

For Bolia er det essentielt at placere sig lokalt og lige om hjørnet, så deres kunder altid er tæt på og dermed kan 
opleve de fredfyldte oaser af inspiration og nyfortolkninger af skandinavisk design midt i den travle hverdag. 

”Vi glæder os til at flytte ind i vores nye hjem i Odense, hvor vi får mere plads til at dele vores passion for skan-
dinavisk design og godt håndværk. Det bliver skønt at komme ind til midtbyen, og vi ser frem til at byde vores 
kunder velkomne i de nye omgivelser. Vi er i fuld gang med at få alle detaljer på plads og forventer at åbne 
dørene sidst i oktober, og vi håber på at se vores kunder til en kop slow-brew fra La Cabra og ny designinspira-
tion i vores rolige univers,” sigerMaria Bergan, der er PR Project Manager hos Bolia.

Bolia har været til stede i Odense siden 2012. 10-års jubilæet for brandet i byen er en ideel mulighed for at bryde 
op med det gamle og tilbyde noget nyt. Den nye butik strækker sig over et samlet areal på 500 m2 fordelt på to 
etager. 
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Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 78 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland,-
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Luxembourg og Frankrig samt webshops i yderligere 30 lande i Euro-

pa.Derudover samarbejder Bolia med over 600 forhandlere i mere end 50 lande verden over.

Bolias designkollektiv inkluderer flere end 60 internationale designere, der alle deler en passion for-
bæredygtige løsninger og New Scandinavian Design. I tæt samarbejde skabes to kollektioner årligt, 

deraltid tager afsæt i den foranderlige skandinaviske natur og hvor ethvert design skræddersys specifikt 
tilkundens behov og ønsker
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