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Iittala utvidgar till nya marknader 
Ny flaggskeppsbutik lyfter fram Iittalas ledande roll inom skandinavisk design 
för hemmet 
 

Iittala är Fiskars internationella huvudvarumärke för hemmet och den här veckan har Iittala firat 

flera framsteg i sin expansionsprocess. Den första Iittala-butiken i Kina har öppnats i Shenzhen 

och bolagets närvaro i Italien har etablerats genom ett showroom och en första shop-in-shop i 

Milano. Dessutom har Iittalas flaggskeppsbutik på Esplanaden i Helsingfors gjorts om för att 

återspegla varumärkets ledande position inom skandinavisk hemdesign: Iittala har tidlös 

design för alla rum. 

 

Öppningen av den första Iittala-butiken i Kina är ett led i utbyggnaden av ett säljnätverk för Iittala-

produkter i Asien. Under de senaste sex åren har Iittala redan etablerat sig väl i Japan. Iittala har 

också tagit sina första steg i Kina genom 16 shop-in-shops. Den nya egna butiken omfattar 180 

kvadratmeter och ligger i Shenzhen, en av de mest välbärgade städerna på det kinesiska fastlandet 

och också en stad med snabb tillväxt. 

 

Våren 2014 lanserar Iittala sina första produkter som har tagits fram enkom med tanke på asiatisk 

matkultur. Servisen Taika har etablerat sig som en av de centrala Iittala-serierna i synnerhet i Asien 

och den utvidgas nu med nya delar som uttryckligen svarar på den efterfrågan som har framförts av 

konsumenter med intresse för det asiatiska köket 

 

I Italien har Fiskars lokala säljenhet sedan början av år 2013 också arbetat med varumärket Iittala i 

enlighet med koncernens nya verksamhetsmodell. Genom att öppna en shop-in-shop och ett 

showroom på prestigefyllda Corso Monforte i Milano tar Iittala ett naturligt steg framåt: där kan man 

visa hela Iittalas sortiment för branschfolk och konsumenter. Det finns också starka kopplingar till 

Italien i Iittalas historia; dagens internationella varumärke bygger vidare på den framgång som Iittalas 

designers i ett tidigt skede fick uppleva vid Triennalen i Milano. 

 

I Helsingfors har Iittalas flaggskeppsaffär vid Esplanaden fått ett nytt utseende. Affären skapades 

ursprungligen till en utställningslokal av professor Kaj Franck på 1950-talet har nu gjorts om för att 

motsvara varumärkets nya flaggskeppsbutikskoncept där hela Iittalas sortiment ska kunna visas 

tillsammans med varumärkets rötter och växande kollektion av inredningsföremål. Idag skapar Iittala 

produkter för dukning och trivsel i hemmet i flera olika material. Höstens nya elektriska ljuskällor och 

förvaringslösningar stärker Iittalas roll som heminredare och sprider Iittalas design till alla rum i 

hemmet. 

 

Iittalas butikskoncept har utvecklats för att visa konsumenter världen över de möjligheter som Iittalas 

sortiment möjliggör. En butiksmiljö full av inspiration hjälper konsumenter att kombinera Iittala-

produkter på sitt eget sätt. Den första Iittala-butiken öppnades år 2002 i Helsingfors. Sedan dess har 

man satsat på att utveckla Iittala-butiksupplevelsen på internationella marknader och idag finns det 

mer än 200 Iittala-butiker, shop-in-shops och Iittala outlets i Europa, Asien och USA. 
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Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. 

Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och 

Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för 

handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2012 var 748 milj. euro och företaget har 

cirka 4 100 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com. 

 

 

 


