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Boozt styrker skønhedskategorien med populære Kiehl’s og Urban 
Decay samt åbningnen af ny flagskibsbutik i København 
 
Den dansk-svenske onlinegigant Boozt.com er stolte af, at de nu er blandt de få nordiske 

forhandlere af de to anerkendte skønhedsbrands Kiehl’s og Urban Decay. Begge brands 

forhandles online og i virksomhedens to fysiske beautybutikker. 

 

“Det er vigtigt for os at kunne tilbyde vores kunder det bedste, og derfor er vi også rigtig glade for at 

kunne præsentere Kiehl’s og Urban Decay som nye brands hos Boozt.com. Begge brands har en 

begrænset distribution i Norden, så det at Boozt.com bliver en af de få udvalgte forhandlere er med til at 

styrke os som ledende onlineshop i norden,” siger Hermann Haraldsson, CEO hos Boozt AB. Han 

fortsætter: 

 

”Beautykategorien er vigtig for Boozt.com, da mode og skønhedsprodukter går hånd i hånd. 

Vi ser, at vores kunder fuldender deres look med tilhørende skønhedsprodukter.” 

 

Om det nye samarbejde siger Kristoffer Sandbu, Scandinavian Brand Director hos American Retail Brands, 

Urban Decay & Kiehl's since 1851: 

 

“Vi glæder os til at samarbejde med Boozt.com, der giver os mulighed for at nå ud til langt flere kunder i 

Norden. Urban Decay er et unikt edgy make-up brand, og Kiehl’s er et brand specialiseret i hud og 

hårpleje, etableret som et apotek i New York tilbage i 1851. Boozt.com er stærke til e-commerce, og med 

kombinationen af online og fysiske butikker, er Boozt.com et rigtigt godt match for os.”  

 

Kiehl’s og Urban Decay er allerede at finde online på Boozt.com og vil ligeledes være at finde i den helt 

nye flagskib skønhedsbutik på Købmagergade i København, som åbner den 15. juni.  
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”Beauty by Boozt er ikke en klassisk skønhedsbutik. Vi vil gerne give vores gæster en helt anden æstetisk 

og holistisk oplevelse end de er vant til, når de shopper. Indretningen af den 500 kvadratmeter nye butik 

kommer til at give associationer til art deco-periodens dekadente univers med materialer som velour, 

messing og glas,” fortæller Christian Schreiber, Retail Director hos Boozt.com og fortsætter: 

 

”Vi vil gerne give vores gæster en uovertruffen oplevelse og et afbræk fra en stresset hverdag, hvor de 

kan gå på opdagelse i vores univers, blive inspireret og blive forkælet af vores Beauty Advisors.”  

 

Boozts anden fysiske skønhedsbutik ligger i Roskilde, og butikken kom i sommer på den engelske Insider 

Trends' liste over de 50 mest inspirerende detailbutikker i verden. 
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