Siden 2000 har Bolia oplevet en betydelig vækst
Designbrandet Bolia, som blev lanceret for mere end tyve år siden i Danmark, fortsætter med at ekspandere i hele Europa. Virksomheden åbner kontinuerligt nye butikker
for at dele sin passion for skandinavisk design med en imødekommende offentlighed
og er blevet et af Europas vigtigste designbrands.
Bolia følger op på ekspansionen over hele Europa ved at åbne tre nye butikker i Holland denne sommer. Mere end en kvadratkilometer med design bliver tilsammen åbnet
i byerne Breda, Eindhoven og Rotterdam, og virksomheden forventer flere butiksåbninger i Frankrig, Tyskland og Luxembourg i løbet af efteråret. ”Der er stor interesse for
vores univers og vores designs, og vi er glade for at gøre vores vision om New Scandinavian Design tilgængeligt for vores kunder over hele verden”, forklarer Camilla Kallehauge Møller, presse- og PR-chef i Bolia.

Skandinavisk design
Bolia er inspireret af den skandinaviske natur og de skiftende årstider,
når de skaber kollektioner baseret på
en designtradition med enkelhed, elegance, håndværk og fine materialer.
Kollektionerne er resultatet af samarbejder med både etablerede designere og talentfulde, nye designere
– dem, der repræsenterer morgendagens designhorisont.

Bolias butiksunivers
Alle Bolia-butikker er små oaser af ro, der inviterer dig til at lægge en hektisk hverdag
bag dig. Hver af dem inkorporerer bygningens historie, byens og kvarterets karakteristika, og inviterer dig til at fordybe dig i en verden af design, der taler til de fem sanser.
Kunderne kan se og røre ved designet og værdsætte rummene ledsaget af indtryk fra
duftene fra Bolias egen home fragrance-serie og fra customized musik og playlister.
Imens kunderne bevæger sig rundt igennem butiksarealet, tilbyder Bolia dem en kop
friskmalet, økologisk kaffe, produceret af det aarhusianske kafferisteri La Cabra. Det er
denne ekstraordinære oplevelse, men også brandets brede og konsekvente produktsortiment, der forklarer brandets succes. Og Bolia har selvklart ikke tænkt sig at bremse
denne udvikling.

Bolia.com
Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland,
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med amerikanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian Design og bæredygtige designs.
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