
 1

  
 

 

 
 

UNIQLO åbner i Stockholm den 24. august 
 
19. juni, 2018, Stockholm, Sverige - I dag annoncerer den globale, japanske 
tøjkæde UNIQLO, at man vil åbne sin første butik i Stockholm fredag den 24. 
august. Den nye butik vil blive placeret i hjertet af Stockholm tæt ved Kungsträdgården, der er et 
af de mest historiske og populære områder i byen.  
 
Nedtællingen begyndte tilbage i januar, da UNIQLO første gang meddelte, at LifeWear 
ville komme. LifeWear er UNIQLOs dedikerede indsats for at skabe perfekt tøj, 
der lever op til kravene i enhvers daglige livsstil. Det er funktionelt tøj i høj kvalitet, der 
er til at betale og som konstant bliver forbedret. LifeWear vil blive solgt i den nye, fire etagers butik 
i en række forskellige farver og design til mænd, kvinder og børn. 
 
UNIQLO flytter ind i en bygning, der blev designet af den berømte svenske arkitekt 
Sven Gottfried Markelius, der er en af funktionalismens faddere. Butikken vil hylde 
hans eftermæle ved at udstille eksempler på hans værker. 
 

 
Butiksoversigt 
Butiksnavn:  UNIQLO Kungsträdgården 
Adresse:   Hamngatan 27, Stockholm, Sverige  
Salgsareal:  1.580 m2 på fire etager 
Planlagt åbningsdato: 24. august, 2018  
 
Følg UNIQLO på sociale medier: 
Instagram: @uniqlo_se 
Facebook: Uniqlo_Sverige 
 

For mere information om UNIQLO i Sverige besøg venligst www.uniqlo.com/stockholm 
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Om UNIQLO LifeWear 
Det er tøj, vi udvikler ud fra vores japanske værdier om enkelthed, kvalitet og lang holdbarhed. LifeWear er designet til og for vores tid. Og med en 
så moderne stil at tøjet bliver vigtige dele af den enkeltes udtryk. En perfekt skjorte kan altid blive mere perfekt. Det mest enkle design gemmer 
på de mest gennemtænkte og moderne detaljer. Samtidig gør vi det bedste inden for snit og kvalitet tilgængeligt til en overkommelig pris for alle. 
LifeWear er tøj, som vi konstant forbedrer, og som giver mere varme, mere lethed, bedre design og bedre komfort i folks liv. 
 
Om UNIQLO og Fast Retailing 
UNIQLO er et brand under Fast Retailing Co., Ltd., et førende,japansk detailholdingfirma der globalt designer, producerer og sælger tøj under syv 
hovedbrands: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory og UNIQLO. Fast Retailing er en af verdens største 
tøjvirksomheder med et globalt salg på omkring 18.619 trillioner yen for regnskabsåret 2017, der endte 31. august, 2017 (US $16.87 milliarder, 
udregnet i yen med kursen i slutningen af august 2017 $1 = 110,4 yen. UNIQLO er Japans førende inden for detailhandel med specialiteter. 
  
Brandet fortsætter med at åbne storstilede butikker i nogle af verdens vigtigste byer og steder. Det er en del af dets konstante bestræbelser på at 
slå sin status som et virkeligt globalt brand fast. I dag har selskabet mere end 1.900 butikker i 19 markeder jorden rundt inklusive Japan, Australien, 
Belgien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Hong Kong, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Rusland, Singapore, Sydkorea, Spanien, Taiwan, Thailand, 
Storbritannien og USA. Derudover har Grameen UNIQLO, en social virksomhed etableret i Bangladesh i september 2010, for tiden adskillige Grameen 
UNIQLO-butikker i Dhaka. UNIQLO styrer en integreret forretningsmodel, hvor man designer, producerer, markedsfører og sælger højkvalitetstøj til 
hverdagsbrug. Virksomheden tror på, at virkelig godt tøj skal være helt og aldeles behageligt, have universelt design, være af høj kvalitet og tilbyde 
en suveræn pasform til alle, der har det på. 
  
Fast Retailing har en mission, hvor man er dedikeret til at ændre tøj, konventional viden og verden. Virkosmheden vil skabe fantastisk tøj med nye 
og unikke værdier for at gøre livet rigere for folk, hvor end de er. For mere information om UNIQLO og Fast Retailing besøg venligst www.uniqlo.com 
og www.fastretailing.com. 
  
Ved forespørgsler fra medier kontakt venligst AWB agency, Stockholm, Josefina Hillman, Tel. +46 
704 109308. 
 


