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Boozt stärker skönhetskategorin med populära Kiehl’s och Urban 

Decay samt öppnar flaggskeppsbutik i Köpenhamn 

 

Svenska onlinejätten Boozt.com är stolta över att vara en av få nordiska återförsäljare att 

sälja Kiehl’s och Urban Decay, vilka båda kan handlas på Boozt.com och i koncernens två 

fysiska butiker. 

 

”Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder det absolut bästa, varför vi är mycket glada att kunna 

presentera Kiehl’s och Urban Decay som nya varumärken hos Boozt.com. Båda dessa varumärken har 

begränsad distribution i Norden, så att Boozt.com är en av de utvalda återförsäljarna stärker vår position 

som ledande onllinebutik i Norden” säger Hermann Haraldsson, VD för Boozt AB. Han fortsätter: 

 

”Skönhetskategorin är viktig för Boozt.com då mode och skönhetsprodukter fungerar väl tillsammans. Vi ser 

att våra kunder kompletterar sin look med tillhörande skönhetsprodukter.” 

 

Kristoffer Sandbu, Scandinavian Brand Director hos American Retail Brands, Urban Decay & Kiehl’s säger: 

“Vi glädjer oss till att samarbeta med Boozt.com då det ger oss möjlighet att nå ut till långt fler kunder i 

Norden. Urban Decay är ett unikt och kaxigt kosmetik-varumärke och Kiehl’s är ett varumärke specialiserat 

på hud och hårvård, etablerat som apotek i New York 1851.  Boozt.com är en stark ehandelsspelare och med 

kombinationen av onlineförsäljning och fysiska butiker är Boozt.com en riktigt bra samarbetspartner för oss.” 

 

Kiehl’s och Urban Decay går redan att köpa på Boozt.com och kommer också att finnas tillgängliga i den 

nya flaggskeppsbutiken i centrala Köpenhamn som öppnar den 15 juni. 

 

”Beauty by Boozt” är ingen vanlig butik. Vi vill gärna ge våra gäster en helt annan estetisk och holistisk 

upplevelse än de är vana vid när de är ute och shoppar. Inredningen i den 500 kvadratmeter stora butiken 
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ger associationer till art-deco-tidens dekandens med materialval som sammet, mässing och glas” fortsätter 

Christian Schreiber, Retail Director hos Boozt.com och fortsätter: 

 

”Vi vill gärna ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga och ett avbrott i den annars så stressiga 

vardagen, upptäcka i vårt universum, bli inspirerade och bortskämda av våra skönhetsrådgivare.” 

 

Boozts andra fysiska skönhetsbutik ligger i Roskilde, och utnämndes i somras av engelska Insider Trends till 

en av de 50 mest inspirerande detaljhandelsbutikerna i världen. 

 

 

För mer information, kontakta: 

 

Boozt AB (publ) 

Hermann Haraldsson / Group CEO / Phone: +45 20 94 03 95 / Email: heha@boozt.com 

Anders Enevoldsen / Head of IR & Corporate Communications / Phone: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 

 

Informationen har distribuerats för publicering genom kontaktpersonen ovan kl. 08.00 CET den 13 juni 2018.   


