Pressmeddelande – november 2018

Köksplanering på en kafferast

– Ballingslöv öppnar Holiday Pop Up!
Ballingslöv flyttar in på Regeringsgatan i Stockholm. Under två månader med start i november kan
kunder enkelt slinka in på lunchrasten och få kökskonsultation med spetskompetens. Samtidigt finns
möjlighet att handla utvalda skånska designprodukter från Ballingslöv Holiday Pop Up Kiosk.
Nu flyttar Ballingslöv in på Regeringsgatan 61 i Stockholm och ger boende och anställda i kvarteren kring
Stureplan möjlighet att slinka in på ett personligt möte
med en köksarkitekt.
– Vi vill erbjuda citykunder ett enkelt alternativ till våra
tio ordinarie butiker i Stockholmsområdet säger Martin
Lundell, marknadschef på Ballingslöv. I Ballingslöv
Holiday Pop Up erbjuder vi kökskonsultation och
spetskompetens på promenadstånd. Vi vet att många
har ont om tid på helgerna och speciellt nu inför julen,
därför förenklar vi genom att tillgängliggöra köksplaneringen i cityläge.
I butiken finns de senaste produktlanseringarna inom
kök i form av Selected Oak samt System 10 och olika
digitala lösningar som i kombination med högkompetenta köksexperter vägleder kunderna på bästa sätt.
Utöver detta bygger man i december Ballingslöv
Holiday Pop Up Kiosk med ett handplockat och mestadels skånskt sortiment av säsongens varor: blommor,
keramik, och andra lokala designöverraskningar som
passar som gåva till sig själv eller andra.
– Vårt mål är att förenkla, inspirera och samla mycket
fint på ett ställe, säger Martin Lundell. Vi är från Skåne
och vi älskar livets goda – i form av både vardagsglädje och helgstämning. Att samarbeta och bjuda in
partners är ett självklart sätt för oss att skapa en helhet
för både upplevelse och service.
Ballingslövs Holiday Pop Up öppnar den 1/11 och
stänger den 1/1 2019. Öppet mån–fre 10–19, lör 10–18.

Nu öppnar den skånska kökstillverkaren Ballingslöv en Pop
Up-butik på Regeringsgatan i Stockholm.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotta Bergqvist, 08-400 255 18, lotta@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Ballingslöv AB är en av de ledande tillverkarna av inredningar för kök, bad och förvaring i Skandinavien. Ballingslöv
AB grundades 1929 och är beläget i Ballingslöv norr om Hässleholm. Antalet anställda i Ballingslöv AB uppgår idag
till cirka 500 personer. Företaget ingår sedan 1998 i koncernen Ballingslöv International AB.

