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  Fiskars firar fem år med Iittala-butiker i Japan – prinsessan Takamado 
och statsminister Jyrki Katainen inviger en utökad Iittala-avdelning i 
Tokyo   
 

 

Fiskars firade idag fem framgångsrika år med Iittala i Japan och lanseringen av Iittalas nya kollektion 

Sarjaton med en invigningsceremoni för den nyligen ombyggda och utökade Iittala-avdelningen i 

varuhuset Matsuya Ginza i Tokyo. Hennes kejserliga höghet prinsessan Takamado och Finlands 

statsminister Jyrki Katainen deltog vid evenemanget vilket understryker de japanska konsumenternas 

uppskattning av Iittalas tidlösa design och höga kvalitet. 

 

Iittala-avdelningen i varuhuset Matsuya Ginza öppnades 2007 och var den första Iittala-avdelningen i 

Japan. Matsuya, som ligger i det världsberömda shoppingområdet Ginza, är ett av Tokyos främsta 

varuhus. Den ombyggda och utökade Iittala-avdelningen inbjuder de nästan 12 miljoner besökarna 

som Matsuya har per år att omge sig med oumbärliga designobjekt och inspirerar dem att skapa 

personliga och unika vardagsupplevelser. 

 
Varumärkena Iittala och Arabia har blivit allt populärare i Japan och idag driver Fiskars lokala partner 
redan 18 Iittala-butiker och -avdelningar i Tokyo-området. Ytterligare expansion till Kansai-området, 
som är det näst folkrikaste i Japan, planeras inom närmsta framtiden. 

 

Utbyggnaden av Iittala-butiksnätverket är en del av Fiskars strategi att växa utanför de nordiska 

marknaderna och bli ett globalt ledande konsumentproduktföretag för skandinavisk design. I slutet av 

2011 fanns det cirka 170 Iittala-butiker, outlets och butiksavdelningar i Europa och Asien. Framöver 

ligger fokus för Iittala mot nya marknadsmöjligheter i Centraleuropa och Asien, samtidigt som 

varumärket fortsätter att befästa sin position i Norden. 

 

  

Ytterligare information: 

Anu Ilvonen, kommunikationsdirektör, tel. +358 204 39 5446 

 

Iittala är Fiskars internationella varumärke inom dukning och inredning, med en stark tradition av 

tidlösa klassiska produkter från dukning och glas till inredning och konstföremål. Iittala-produkterna 

distribueras i huvudsak via Iittala-avdelningar i såväl varuhus samt i specialbutiker som Iittalas egna 

butiker. www.iittala.com 

 

Sarjaton är en modern tolkning av finska traditioner. Den visar ett helt nytt tankesätt när det gäller 

serviser, med design av sex oberoende, starka finska formgivare: Harri Koskinen, Aleksi Kuokka, 

Musuta och Samuji. Produkternas mjuka former och rika dekor möjliggör otaliga kombinationer för 

modern dukning. www.sarjaton.com 

 



2 

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 Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har 

cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com 


