
Succé direkt när Rizzo lanserade sin 4:e pilotbutik i Fältöversten
Stockholm
STOCKHOLM (14 oktober 2020) – I måndags den 12 oktober, kl 12, öppnade Rizzo sin nya butik i Fältöversten, Stockholm. Butiken
är inte bara ny utan den fjärde i raden av pilotbutiker som kedjan har öppnat sedan juni i år.

Först ut var Drottninggatan den 1 juli, följt av Täby Centrum den 4 juli och Jönköping City den 3 september 2020.Gemensamt för alla
pilotbutiker är att det blivit en succé direkt.

"Det är otroligt roligt att se och höra den positiva responsen från våra kunder kring det nya konceptet och att vi från dag ett slår alla
möjliga rekord! Det bevisar att vi  har något spännande på gång", säger Lars Fins VD för Venue Retail Group.

Det nya konceptet handlar om ett breddat sortiment inom skor, klockor, väskor och smycken, en uppgraderad kommunikation i butiken, ny
färgsättning samt en ny paketering av hållbara tjänster. Det gör oss mer kundanpassade än tidigare och vi kan möta många fler
konsumenter kopplade till olika behov och förutsättningar. Målet är att erbjuda något för alla.

"Nu när vi kan lägga rekonstruktionen bakom oss ser vi framemot och utvärdera våra piloter och utifrån kundernas respons fortsätta
utveckla ett vinnande koncept som kommer göra Venue Retail Group till ett lönsamt bolag inom 2 år.", avslutar Lars Fins.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@venueretail.com
Helena Morland, CMO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: helena.morland@venueretail.com

Om Venue Retail Group
Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs
genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ)
är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420
medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com.
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