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UNIQLO åbner i Danmark i foråret 2019  

Den første but ik åbner på Strøget i centrum af København 
 
 
26. jun i , 2018 Tokyo, Japan og København, Danmark - UNIQLO, den globalt or ienterede 

japanske beklædningsforhandler , offentl iggør i dag planerne for det danske marked med 

åbningen af den første but ik I København i foråret 2019. Det sker i Louises Hus, en h istor isk 

bygning fra midten af 1700-tal let , p laceret I h jertet af byen på Strøget , én af Europas 

længste gågader . Den nye but ik får et areal på omkring 1.400 kvm og v i l t i lbyde LifeWear 

t i l  mænd, kv inder og børn over tre etager . 

  

Taku Morikawa, Chief Executive Officer for UNIQLO Europa, siger: ”Vi er glade for at kunne offentliggøre 

vores næste vækstfase I Skandinavien med åbningen af vores første butik I Danmark til næste år, på Strøget 

I København. Vi ser frem til at introducere UNIQLO brandet og vores LifeWear koncept til danske forbrugere, 

der sætter pris på godt design, funktionalitet og høj kvalitet.” 

  

LifeWear udtrykker UNIQLO’s forpligtigelse til at skabe den perfekte beklædning, der opfylder enhvers behov 

til dagligdagens livsstil. LifeWear står for høj kvalitet, funktionalitet, overkommelige priser og konstant 

forbedring og er tilgængelig i flere farver og designs til mennesker i alle aldre. 
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Ny butiks oversigt 

Butiks navn:  UNIQLO Strøget 

Address:   Vimmelskaftet 38, København, Danmark  

Salgs areal:  1,388 kvadratmeter fordelt på tre etager (Kælder, stueetage og første sal)  

Planlagt åbningsdag: Forår 2019. Flere detaljer offentliggøres senere. 

 

UNIQLO Strøget vil besætte en del af bygningen der engang husede en kjole butik i 1840erne, bestyret af 

kostumier Louise Christine Rasmussen, som senere blev kone til Kong Frederik VII af Danmark. Facaden af 

UNIQLO butikken beholde elementer fra den oprindelige klassiske arkitektur stil, hvilket vil være 

gennemgående i særlige områder inde I butikken. Efter UNIQLO’s offentliggørelser tideligere dette år, 

omkring planer for åbninger i Sverige og Holland i efteråret 2018, vil Danmark blive firmaets niende land 

i Europa. 

 

UNIQLO synlighed i Europa per 1. juni, 2018 

England:   11 butikker 

Frankrig:   25 butikker 

Rusland:   29 butikker 

Tyskland:                5 butikker 

Belgien:     3 butikker 

Spanien:     2 butikker 

 

For mere information omkring UNIQLO I Danmark besøg uniqlo.com/copenhagen. 

Om UNIQLO LifeWear 

Beklædning der kommer fra de japanske værdier bestående af enkelthed, kvalitet og lang levetid. LifeWear er designet til at være af tiden og til tiden, og er fremstillet 

med så moderne elegance, at det bliver byggestenene for hver enkelte persons stil. En perfekt skjorte, der altid bliver gjort endnu mere perfekt. Det enkleste design der 
gemmer de mest gennemtænkte og moderne detaljer. Det bedste i pasform og materiale, lavet til at være overkommelig og tilgængelig for alle. LifeWear er tøj, der 

konstant er nyskabende, hvilket giver mere varme, mere lethed, bedre design og bedre komfort til folks liv. 

 
Om UNIQLO og Fast Retai l ing 

UNIQLO er et mærke af Fast Retailing Co., Ltd., et førende globalt japansk detail holdingsfirma, der designer, producerer og sælger tøj under syv hovedmærker: Comptoir 

des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory , og UNIQLO. Med et globalt salg på ca. 1,8619 trillioner yen for regnskabsåret 2017, der slutter 
31. august 2017 (16,87 mia. USD, beregnet i yen ved udgangen af august 2017 på $ 1 = 110,4 yen), er Fast Retailing en af verdens største beklædnings virksomheder 

og UNIQLO er Japans førende specialforhandler 

  
UNIQLO fortsætter med at åbne store butikker i nogle af verdens vigtigste byer og steder som en del af deres løbende bestræbelse på at styrke sit status som et ægte 

globalt brand. I dag har virksomheden mere end 1.900 butikker på 19 markeder over hele verden, herunder Japan, Australien, Belgien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, 

Hongkong, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Rusland, Singapore, Sydkorea, Spanien, Taiwan, Thailand, Storbritannien og USA. Desuden opererer Grameen UNIQLO, en 
social virksomhed etableret i Bangladesh i september 2010, i øjeblikket flere Grameen UNIQLO-butikker i Dhaka. UNIQLO forvalter en integreret forretningsmodel, hvor 

den designer, fremstiller, markedsfører og sælger højkvalitets, afslappet tøj. Virksomheden mener, at rigtig godt tøj skal være yderst komfortabelt, have universelle 

designs, er af høj kvalitet og tilbyder fantastisk pasform til alle, der bærer dem. 
  

Med en virksomhedserklæring, der er forpligtet til at ændre beklædning, ændre traditionel visdom og ændre verden, er Fast Retailing dedikeret til at skabe godt tøj med 

et nyt og unikt værdisæt til at berige liv af mennesker overalt. For mere information om UNIQLO og Fast Retailing, besøg www.uniqlo.com og www.fastretailing.com. 

 
 
For medieforespørgsler, kontakt venligst Fast Retailing, Corporate PR Department, Aldo Liguori, 
Tokyo, Japan, Tel. +81 (0)3 6865-0960, eller Noise PR, København, Thea Thunbo, Tel. +45 6023 58 
40. 


