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Posterlounge fortsætter med at ekspandere i Norden: Lancering af webshop i Danmark 

 

Leipzig, d. 28.8.2019 – Posterlounge, kunstforlag og netbutik med vægdekorationer, har lanceret 

en dansksproget webshop. 

Familievirksomheden, med base i Tyskland, startede tilbage i 2003 med en tysk webshop. Kort efter 

etableringen af den tyske webshop valgte Posterlounge at gøre deres foretagende internationalt 

med lanceringen af en engelsk webshop. Virksomheden fortsatte sin ekspansion i 2017 til flere 

lande i Europa herunder Frankrig, Spanien og Italien. I 2019 lancerede Posterlounge en svensk 

webshop for at øge sine allerede eksisterende aktiviteter på det nordiske marked. Nu er tiden 

kommet til, at Posterlounge vil indtage det danske marked: 

 

”Da vi længe har tilbudt levering til hele Europa, har salg gennem vores tyske, engelske og svenske 

shopside vist, at vores produkter også er meget efterspurgte i Danmark. Vi har registreret en 

betydelig stigning i omsætningen i Norden i et stykke tid nu, hvilket er grunden til, vi har besluttet 

at fortsætte med vores internationale ekspansion på det nordiske marked,” siger Florian Teßmer, 

administrerende direktør for Posterlounge. Målet, med at udbrede Posterlounge til Danmark, er, at 

forbedre bruger- og købsoplevelsen for kunder, der er bosiddende i Danmark. ”Da vores vægkunst 

er lige så efterspurgt i Norge, planlægger vi også at lancere en norsk webshop snart,” tilføjer Falk 

Teßmer, også administrerende direktør. 

 

I de seneste par år har Posterlounge holdt til i nye lokaler. I 2017 flyttede virksomheden ind i nye 

lokaler i Leipzig-Heiterblick. På grund af produkternes store efterspørgsel var det tid til at finde 

større produktions- og kontorlokaler, der nu er mere end fordoblet og udgør ca. 2.500 

kvadratmeter. 

 

Billeder kan findes her: www.posterlounge.dk/presse/ 

  



 

 

 
 

Posterlounge GmbH 
Mommsenstraße 6 
04329 Leipzig 
Tyskland 

Telefon: +49 341 33 97 59 00 
Telefax: +49 341 33 97 59 59 
info@posterlounge.dk 
www.posterlounge.dk 

Administrerende 
direktører: 
Falk Teßmer 
Florian Teßmer 

Om Posterlounge: 

Siden 2003 har Posterlounge været kendetegnet ved vægdekorationer af høj kvalitet. Under mottoet: ”Kunst for enhver 

væg” trykker virksomheden tidløse fotografier, eksklusive illustrationer og klassiske kunsttryk på moderne materialer – 

både inhouse og on-demand. Porteføljen hos den Leipzig-baserede netbutik omfatter mere end 100.000 motiver. Der 

er ligeledes mulighed for nutidige kunstnere at markedsføre og sælge deres værker hos Posterlounge, som er både 

netbutik og kunstforlag. Vi samarbejder med anerkendte billedbureauer og kunstneragenturer som National 

Geographic, Bridgeman Art og Everett Collection, der supplerer vores udsøgte portefølje. For mere information, besøg 

venligst www.posterlounge.dk 

 

 

 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Divina Detlefsen | Posterlounge GmbH | Country Manager DK/NO 

Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland 

Tlf.: +49 341 33 97 59 54 | E-Mail: presse@posterlounge.dk 

Webside: https://www.posterlounge.dk/presse/ 
 


