
Lindex expanderar i London

Idag slår Lindex upp portarna till sin andra butik i London. Butiken ligger i Westfield vilket ger modeföretaget en närvaro även i västra
London. Lindex är unikt på den brittiska marknaden och den tidigare etableringen i Westfield, Stratford City har varit en succé med stort
genomslag både bland kunder, modepress och bloggare.

”Vi utmärker oss på många sätt här i London och har fått fantastisk respons. Vi har många återkommande kunder och möts dagligen av nya. Våra kunder
är speciellt entusiastiska över Lindex skandinaviska design, kvalitén, vårt lekfulla barnsortiment och vår service. Vi ser nu verkligen fram emot att öppna
även i västra London för att nå ännu fler kunder” säger Lena Provén, Landschef Lindex UK.

Den nya butiken är en fullkonceptbutik med mode för dam, barn och underkläder. Butikskonceptet lyfter fram varumärkets skandinaviska arv i inredningen,
bland annat genom naturmaterial och i mötet mellan olika strukturer och mönster.

Lindex nyöppning har väckt intresse i brittisk modepress och bland modebloggare. Igår kväll hölls ett event i samarbete med Elle UK för att presentera de
senaste modenyheterna från bland annat kampanjen The Greatest Knits, en stilsäker och inspirerande höstkollektion.

Lindex butiksmedarbetare är nogrannt utvalda för att kunna ge den service och inspiration som Lindex vill leverera till varje kund. 

 ”Ryktet om hur det är att jobba på Lindex har spridit sig och intresset för att arbeta i butiken har varit stort. Det som gör oss unika som arbetsgivare är att
vi arbetar visions- och värderingsdrivet. Det ger medarbetarna möjligheter att ta egna initiativ för att möta våra kunder  och presentera vårt mode på bästa
sätt”, fortsätter Lena Provén. 

För mer information, kontakta;

Miriam Tjernström
Press Relations Manager, Lindex 
Phone: 46 (0)31 739 50 60 
E-mail: miriam.tjernstrom@lindex.com

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 490 butiker på 18 marknader. Vår affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Lindex
sortimentet omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade
koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com


