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Iittala öppnar första butikerna i Sydkorea 
 
Iittala har öppnat en första shop-in-shop-butik i Sydkorea. Iittala är Fiskarskoncernens främsta 
varumärke för nordisk design och butiksöppningen är en fortsättning på Fiskars tillväxtstrategi 
i Asien. Man planerar att öppna fem nya Iittala-butiker i Sydkorea under de närmaste 
månaderna. 
 
Iittalas första shop-in-shop i Sydkorea finns i Lotte-varuhuset i Yeongdeungpo i Seoul, ett varuhus 
som tjänar kunder från både Gangseo och Seoul. Lotte är en ledande varuhuskedja i Sydkorea och 
sammanlagt 33 varuhus, av vilka två finns utanför Sydkorea. 
 
”Vi gläder oss åt att kunna tillkännage att vi har öppnat ett första hem för nordisk design i Sydkorea, 
ett ställe där våra trogna kunder kan finna ett urval av kännspaka och tidlösa Iittala-objekt. Hantverk, 
estetik och funktionalitet är kännetecknande för Iittala och uppskattas av en växande skara koreanska 
inrednings- och designentusiaster. Att vi öppnar vår första Iittala-shop-in-shop är ett första steg i vår 
strategi och siktar på att öka vårt Iittala-återförsäljningsavtryck samtidigt som vi utnyttjar den 
kännedom om Sydkorea som vi har i och med att Royal Copenhagen-produkter säljs på 17 ställen. 
Royal Copenhagen är marknadsledare i landet i fråga om lyxdukning och har funnits i Sydkorea sedan 
år 1995.”, säger Matteo Gaeta, direktör för Fiskars försäljningsregion Asien-Stillahavsområdet. 
 
Iittala öppnar nästa butik i Korea senare i oktober. Då står Lotte-varuhuset i Gwangbok i Busan i tur. 
 
I mitten av november 2014 firas Iittalas nordiska designarv och expertis i fråga om färgat glas och 
keramik med en utställning på Lotte-galleriet i centrala Seoul. Då kommer nya ikoniska produkter att 
lanseras i Sydkorea. 
 
Att utvidga sitt nätverk av butiker under varumärkena Iittala och Royal Copenhagen på viktiga 
asiatiska marknader som Japan, Kina, Korea and Taiwan utgör en av hörnstenarna i Fiskars 
tillväxtstrategi. Tidigare i år meddelade Iittala att man utvidgar sitt detaljhandelsnätverk i Taiwan och 
Japan med sammanlagt fyra nya butiker. 
 
 
Mer information: 
Päivi Paltola-Pekkola, direktör, affärsenheten Boende, tfn +358 20 439 5118. 
 
 
 
 
Fiskars 365 - århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag. 
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, 
trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra 
olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över - tack vare sin överlägsna 
design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. 
euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. 
http://www.fiskarsgroup.com/365  
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