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UNIQLO lanserar i Danmark våren 2019 
Första but iken öppnar på Strøget i centrala Köpenhamn 

 
 
26 juni , 2018 Tokyo, Japan och Köpenhamn, Danmark - UNIQLO, den japanska 
globala klädkedjan avslöjar idag planerna på att öppna en butik i Köpenhamn våren 
2019. Belägen på Strøget, en av Europas längsta gågator, i Louises hus, en 
historisk byggnad från mitten av 1700-talet och i hjärtat av Köpenhamn kommer 
den nya butiken på ca 1400 kvadratmeter och tre våningar att erbjuda LifeWear 
för män, kvinnor och barn.  
 
 ”Vi är stolta över att presentera vår nya butik i Skandinavien med lanseringen i Danmark nästa år, 
belägen på välkända Strøget i Köpenhamn. Vi ser fram emot att introducera UNIQLO som 
varumärke och vårt koncept LifeWear till danska kunder, som uppskattar bra design, 
funktionalitet och kläder av bra kvalitet”, säger Taku Morikawa, Chief Executive Officer för 
UNIQLO i Europa.  
 
Med LifeWear vill UNIQLO skapa de perfekta kläderna som möter behovet hos alla, oavsett livsstil. 
Hög kvalitet, funktionalitet, prisvärt och under konstant utveckling, LifeWear kommer att finnas 
tillgängligt i en stor variation av färger och modeller för personer i alla åldrar. 
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Namn:         UNIQLO Strøget 
Address:   Vimmelskaftet 38, Köpenhamn, Danmark  
Butiksareal:  1,388 kvadratmeter på tre våningar  
                     (Källare, gatuplan samt en våning upp) 
Planerat öppningsdatum: Våren 2019, mer information kommer senare. 
 
UNIQLO Strøget kommer vara en del av den byggnad som var en klädbutik på 1840-talet och drevs 
av skräddaren Louise Christine Rasmussen, som senare gifte sig med Kung Fredrick VII av Danmark. 
En del av fasaden kommer att bevaras från den klassiska ursprungliga arkitekturen, likaså vissa 
delar av butikens interiör.  
 
Efter att UNIQLO gått ut med informationen om lanseringen i Sverige och Nederländerna under 
hösten 2018, så blir Danmark företagets 9:e marknad i Europa.   
 
UNIQLO i Europa per 1. juni, 2018 
England: 11 butiker 
Frankrig: 25 butiker 
Ryssland: 29 butiker 
Tyskland: 5 butiker 
Belgien: 3 butiker 
Spanien: 2 butiker 
 
 
För mer information gällande UNIQLO i Danmark, besök uniqlo.com/copenhagen. 
 
 

##### 
 
Om UNIQLO LifeWear 
Kläder som har sitt ursprung i de japanska värderingarna gällande enkelhet, kvalitet och hållbarhet. Designat för att vara rätt i tiden och för 
framtiden, LifeWear är designat med en sådan modern elegans som blir byggstenar för varje persons individuella stil. En perfekt skjorta som alltid 
görs mer perfekt. Den enkla design som döljer de mest genomtänkta detaljer.  Den bästa passform och det bästa tyget anpassat för att vara 
prisvärt och tillgängligt för alla. LifeWear är kläder under konstant utveckling, för att ge mer värme, mer ljus samt bättre och bättre komfort i 
människors liv.  
 
Om UNIQLO og Fast Retailing 
UNIQLO är ett märke av Fast Retailing, ett ledande globalt japanskt detaljhandelsföretag som tillverkar och säljer kläder för bland annat, 
huvudföretagen: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lans, J Brand, Princesse tam.tam, Theory, and UNIQLO. Med global försäljning på ca 1.8619 
trillioner yen under 2017 räknat fram till 31a augusti 2017 (US $16.87 billioner, konverterat från yen med värdet på US $ i slutet på augusti 2017 
då 1$ = 110,4 yen), Fast Retailing är en av väldens största detaljhandelsföretag och UNIQLO är ett av japans ledande specialisthandlare.  
  
UNIQLO fortsätter att öppna storskaliga butiker i några av väldens mest relevanta städer och platser, detta som en del av deras pågående arbetet 
med att stärka sin status som ett globalt företag. Idag har företaget mer än 1900 butiker på 19 marknader världen över, i bland annat Japan, 
Australien, Belgien, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Ryssland, Singapore, Syd-Korea, Spanien, 
Taiwan, Thailand, England och USA. Utöver det även Grameen UNIQLO, ett socialt företag etablerat i Bangladesh i september år 2010, som i 
dagsläget har hand om flertal Grameen UNIQLO butiker i Dhaka. UNIQLO förvaltar ett företag som integrerar med design, tillverkning, 
marknadsföring och försäljning av högkvalitativa, avslappnade kläder. Företaget anser att riktigt bra kläder ska vara extremt bekväma, ha 
universell design, vara av hög kvalitet och kunna erbjuda en bra passform som funkar för alla.  
 
Med ett väl uttalat engagemang i att ändra kläder, ändra traditionell visdom och förändra världen, är Fast Retailing dedikerade till att skapa bra 
kläder med nytt och unikt värde för att berika människors liv världen över. För mer informatio om UNIQLO och Fast Retailing, besök 
www.uniqlo.com och www.fastretailing.com.  
 
  
För frågor, vänligen kontakta Fast Retailing, Corporate PR Department, Aldo Liguori i Tokyo, 
Japan, Tel. +81 (0)3 6865-0960, eller AWB, Stockholm, Josefina Hillman, Tel. +46 704 109308. 
 
 


