
Bolia træder ind på det asiatiske marked
i samarbejde med Design Collection Denmark

Den prisvindende designvirksomhed Bolia har teamet op med Design Collection Denmark med hen-
blik på at træde ind på det asiatiske Stillehavsmarked og styrke repræsentationen af New Scandinavian 
Design.

I efteråret 2022 åbner den første Bolia-butik officielt i Singapore. Butikken er beliggende i hjertet af den pulser-
ende storby, tæt på Tiong Bahru-enklaven, i et område synonymt med Singapores kultur og arv.

Det er i partnerskab med Design Collection Denmark, at Bolia åbner denne første butik i Singapore i efteråret 
2022, og en anden butik i Singapore er på tegnebrættet til foråret 2023. Partnerskabet planlægger ligeledes at 
åbne Bolia-butikker i Australien, startende med Melbourne i 2023. Igennem sit hovedkontor i Singapore, samt 
kontorer i Danmark og Australien, har Design Collection Denmarks en uvurderlig styrke i den globale detail-
handel og i distributionen af danske designbrands.

”Vi er begejstrede for vores stærke samarbejde med det erfarne team bag Design Collection Denmark og over de 
spændende forretningspotentialer, der ligger foran os i det asiatiske Stillehavsmarked. Vi er ivrige efter at dele 
vores passion for nyt skandinavisk design, inspirerende interiører og bæredygtige løsninger - og ivrige efter at 
åbne den første ud af mange nye eksklusive Bolia-butikker, begyndende med Singapore i løbet af efteråret”, siger 
Lars Lyse Hansen, administrerende direktør for Bolia International A/S.

”Hos Design Collection Denmark er vi stolte af at kunne introducere verden for ikonisk dansk design og funk-
tionalitet. Vores styrker ligger i at skabe brandoplevelser og flagskibsbutikker, der fokuserer på kunderoplev-
elsen. Vores fælles værdier og engagement i knowhow, kommercielt ansvar og vækst giver Design Collection 
Denmark mulighed for fuldt ud at fokusere på udviklingen og væksten af Bolia i den asiatiske Stillehavsregion”, 
siger Michael Østergaard, CEO for Design Collection Denmark.
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Om Bolia 
Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 77 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, 
Holland, Schweiz, Østrig, Luxembourg og Frankrig samt webshops i yderligere 30 lande i Europa. 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, der altid tager afsæt i den 
foranderlige skandinaviske natur og hvor ethvert design skræddersys specifikt til kundens behov og ønsker.

Om Design Collection Denmark
Design Collection Denmark, der blev grundlagt i 2006 af de danske iværksættere Michael Østergaard og Jonas 
Wulff Møller, startede i Singapore, hvor virksomheden fortsat ejer og administrerer detaildriften af Bang & 
Olufsens flagskibsbutik. Med tre strategiske kontorer placeret i Danmark, Singapore og Australien har Design 
Collection Denmark-teamet udvidet sig og understøtter nu sit netværk af brands globalt med sin marketing- og 
salgsekspertise. Denne støtte vil give Bolia mulighed for at fokusere på at opnå vækst uden at gå på kompromis 
med dets unikke skandinaviske DNA og arv.
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