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Posterlounge fortsätter att expandera: Har lanserat svensk onlinebutik 
 
Leipzig, 14.08.2019 – Konstförlaget och onlinebutiken för högkvalitativ väggkonst Posterlounge 

(www.posterlounge.se) har lanserat en webbshop på svenska. 

 

Vägen till geografisk expansion påbörjades redan 2003 när Posterlounge kort efter att ha 

startat sin tyska onlineshop även lanserade en nätbutik på engelska. Sedan dess har tillväxten 

ökat stadigt och Posterlounge har fortsatt expansionen till fler länder runtom i Europa. Med 

den svenska butiken fortsätter det Tysklandbaserade familjeföretaget sin globaliseringsväg och 

ökar därmed sin redan befintliga verksamhet på den svenska marknaden.  

 

”Eftersom vi sedan länge erbjudit leverans till hela Europa har försäljningen via vår tyska och 

engelska sida samt andra plattformar visat att våra produkter är mycket efterfrågade i Sverige. 

Vi har också kunnat se att populariteten ökat sedan ett par år tillbaka vilket var anledningen till 

att vi bestämde oss för att ta ett aktivt kliv in på den svenska marknaden” säger Florian Teßmer, 

VD för Posterlounge. Målet med expansionen är att förbättra användar- och köpupplevelsen 

för kunder som är bosatta i Sverige. ”Då vår väggkonst är lika efterfrågad i Danmark och Norge 

kommer vi också att lansera en dansk och norsk butik inom kort” tillägger Falk Teßmer, också 

VD på det Leipzigbaserade företaget.  

 

I augusti 2017 flyttade Posterlounge till nya kontorslokaler nordöst om Leipzig. Produktions- 

och kontorsutrymmet kunde i och med flytten mer än fördubblas och omfattar numera cirka 

2500 kvadratmeter.  

 
Bildmaterial kan hittas på https://www.posterlounge.se/press/ 
 
 
Om Posterlounge: 

Sedan 2003 står Posterlounge för högkvalitativ väggkonst. Under mottot "konst för varje vägg" trycker 

det Leipzigbaserade företaget tidlösa fotografier, exklusiva illustrationer och klassiska konsttryck på 

moderna material genom egen produktion och print-on-demand. Posterlounge erbjuder som 

onlineshop och konstförlag dessutom samtida konstnärer möjligheten att enkelt sälja sin konst och 

därmed använda plattformen som en extra försäljningskanal. Genom samarbeten med renommerade 
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bildbyråer och konstagenturer som National Geographic, Bridgeman Art och Everett Collection 

kompletteras det kvalitativa bildsortimentet. För mer information besök gärna vår sida: 

www.posterlounge.se 

 

Mer information hittar du här:  

Elif Kurutas | Posterlounge GmbH| Press 

Mommsenstraße 6, 04329, Leipzig, Tyskland 

Telefon: +49 341 33 97 59 00 | Mejl: pr@posterlounge.se 

Webbsida: www.posterlounge.se/press/ 

 

 


