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Arabia avasi oman myymälän
Helsingin ydinkeskustassa
Pohjoisesplanadilla
Arabia on avannut oman myymälän Helsingin keskustaan. Myymälä
tarjoaa kuluttajille Arabian rakastetut kuviot ja klassiset muodot
Arabian koko tuotevalikoiman muodossa. Arabia-konseptimyymälä
sijaitsee Helsingin vilkkaimman turistikadun varrella Pohjoisesplanadilla.

Arabia store Esplanadi osoitteessa Pohjoisesplanadi 23 tuo kuluttajien saataville
suomalaisten rakastaman kattausbrändin
koko valikoiman sekä elämyksen Arabiakodista.
Marraskuussa 2016 Arabianrantaan avattu Iittala & Arabia Muotoilukeskus kertoo
Arabian historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekä myymälätasolla että museossa ja design labin tapahtumatarjonnassa.
Uusi Esplanadin myymälä jatkaa Arabian
tarinaa: myymälä tarjoaa keskeisellä
sijainnilla Arabian koko tuotevalikoiman,
Muumi- ja Joulupukki-tuotteet, Hackmanin
aterimet sekä vaihtuvia erikoistuotteita ja
inspiroivia tapahtumia ja palveluita kattamisen ympärillä.
160-neliöinen myymälä sijaitsee Helsingin
parhaalla ostospaikalla, Iittalan uuden

lippulaivamyymälän vieressä Kauppatorin
kupeessa.
”Olemme ylpeitä saadessamme nyt kummatkin suomalaiset kodin brändimme,
Arabian ja Iittalan vahvasti näkyville Helsingin kaupalliseen keskustaan, niin kaupunkilaisten, siellä vierailevien kuin ulkomailta saapuneiden turistien helposti
saataville”, Arabian liiketoiminnasta vastaava Leni Valsta kertoo. ”Arabian historia juontaa vuoteen 1873 ja nyt oli aika
viimein saada brändille oma myymälä ja
huolella mietitty myymäläkonsepti kertomaan brändin upeaa tarinaa.”
Erityisesti turisteja kiinnostava moderni
suomalainen elämäntyyli avautuu kävijälle
myymälässä Arabian näkökulmasta.
Myymälä koostuu kodinomaisista tiloista
ja elementeistä ja antaa kävijälle kokemuksen Arabia-kodin tunnelmasta.

Myymälän konseptista ja tilasuunnittelusta
on vastannut suunnittelutoimisto Koko3
yhteistyössä Arabian oman design-tiimin
kanssa. Myymälän sisustus toteutettiin
yhteistyössä Lundian kanssa. Muina
yhteistyökumppaneina tilassa ovat Saarikeittiöt ja Hakola Huonekalu Oy.
Myymälä avautui virallisesti 27.4.2017 ja
avajaisjuhlia tapahtumineen vietetään
lauantaina 29.4. Ostosten tekeminen sekä
Arabian että Iittalan osalta on helppoa:
naapureissa sijaitsevat myymälät on
yhdistetty oviaukolla ja kassapäätteet
palvelevat kummankin myymälän asiakkaita.
Myymälä avoinna:
Maanantaista perjantaihin 10–19
Lauantaisin 10–17
Sunnuntaisin 12–17 (7.5. alkaen)
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Arabia on kattanut suomalaisten pöytiä jo
yli 140 vuotta. Arabian astiasarjojen kokoonpano ja muotoilu ovat vuosien mittaan seuranneet aikansa ilmiöitä ja kauneusihanteita. Muotoilun lähtökohtana on
aina ollut kauneus, laadukkuus ja käytännöllisyys. Arabian astiat keräävät ihmiset
kokoon nauttimaan ruoasta ja yhdessäolosta.

www.arabia.fi
Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä
tavaramerkki.

