
Uudistunut Bukowskis avaa ovensa
Pohjoismaiden johtava huutokauppatalo Bukowskis uudistaa toimintaansa ja ilmettään. Juuri remontoituun Helsingin
showroomiin ja verkkohuutokauppa Bukowskis Marketiin tuodaan kiinnostavia tapahtumia ja esineitä entistä laajemmin.
Lokakuussa myydään kokoelma Kivilahtien muotiaarteita.

Pitkät perinteet omaava huutokauppatalo Bukowskis monipuolistaa toimintaansa tuoden aiempaa enemmän esille design- ja
käyttöesineiden valikoimaansa sekä taiteen eri tyylisuuntia. Myyntitapahtumien rinnalla järjestetään näyttelyitä ja pop up -toimintaa,
ja yhteistyötä lisätään eri toimijoiden kanssa.

Tapahtumapaikkana toimii juuri valmistuneen suurremontin myötä uuden ilmeen saanut showroom Helsingin Iso Roobertinkadulla.
Tilat tarjoavat kaupunkilaisille kohtauspaikan, jossa voi nauttia kulttuurista ja kauniista esineistä.

”Huutokauppana haluamme esteettisten arvojen lisäksi tuoda toiminnassamme esiin kestävää kulutustapaa: laadukkaat esineet
ovat ekologisia, ne on mahdollista kierrättää useaan otteeseen ja ne säilyttävät myös jälleenmyyntiarvonsa”, Suomen Bukowskin
markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kira Sjöberg sanoo.

Highlights-näyttely vie matkalle muodista klassiseen taiteeseen

Uuden Bukowskin toiminnan avaa Kaarina ja Klaara Kivilahden muotikokoelmista koottu nettihuutokauppa, joka alkaa 9.
lokakuuta ja jatkuu 27. lokakuuta asti. Yli sadan kohteen huutokaupassa myydään asusteita ja vaatteita brändeiltä kuten Dolce &
Gabbana, Louis Vuitton, Karl Lagerfeld ja Prada.

Samalla Bukowskin showroomilla avataan Highlights-näyttely. Nimensä mukaisesti näyttelyyn on koottu huipputeoksia klassisen ja
nykytaiteen sekä muotoilun saroilta. Kiinnostavat taiteilijanimet Anders Zornista Karin Mamma Anderssoniin ja Jean
Dubuffetista Helmut Newtoniin ovat edustettuina, ja Highlights sisältää myös Kivilahtien kokoelman helmet.

Muotihuutokauppa käydään kuitenkin kokonaan Bukowskin online-puolella, osoitteessa bukowskismarket.com. Hiljattain
uudistetulla sivustolla on kuukausittain noin 300 000 uniikkia kävijää 160 eri maasta, ja se on Suomen ja Ruotsin suurin
laadukkaan esineistön verkkohuutokauppa. Perusvalikoima koostuu eri hintaluokkien ja aikakausien designista, sisustusesineistä,
taiteesta ja antiikista.

”Verkkohuutokaupassa toimiminen on sivu-uudistuksemme myötä aiempaa hauskempaa, helpompaa ja jännittävämpää.
Esimerkiksi kaupan ratkeamista voi nyt seurata ajastimen ja automaattisesti päivittyvien tarjousten avulla. Ja ellei itse osallistu
huutamiseen, löytää sivuiltamme aina vähintäänkin inspiraatiota”, Sjöberg summaa.
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Bukowskin juuret ulottuvat vuoteen 1873, jolloin puolalainen Henryk Bukowski perusti huutokaupan. Tänään Bukowskis on Pohjoismaiden
johtava huutokauppakamari, joka tarjoaa kansainvälisiä huutokauppoja, verkkohuutokauppoja ja yksityismyyntejä. Bukowskis on osa
International Auctioneers -ja European Federation of Auctioneers -verkostoja.


