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Milano-messen rører på sig 
 

Igen i år er Danish LIVINGroom en del af møbelmessen i Milano, Salone Internazionale del Mobile. I 

slutningen af januar fik udvalgte danske og internationale journalister et smugkig, da arrangører og nogle 

af forårets udstillere holdt en lille event på Design Werck i København. 

 

”Danish LIVINGroom har igennem flere år været en stor succes i Milano. Fra starten var det eventens mål at 

gøre det muligt for nye virksomheder at få adgang til denne messe, som er svær at komme ind på med 

lange ventelister. Målet var også at udvikle en platform, som viser et lille stykke dansk livsstil, hvor flere 

brand’s produkter eksponeres sammen. Der sker ufatteligt meget på samme tid i Milano under møbelugen, 

og det kan være svært at få opmærksomhed fra pressen. Derfor inviterede vi i samarbejde med Visit 

Danmark og ambassaden i Rom en gruppe udvalgte journalister til Danmark i god tid inden messen, så de 

kan få indsigt i, hvilke nye produkter virksomhederne præsenterer og få indblik i konceptet på standen,” 

forklarer direktør Betina Simonsen fra Lifestyle & Design Cluster. 

 

Betina Simonsen fortæller, at målet med den fælles stand også er, at danske virksomheder kan netværke 

med internationale arkitekter, forhandlere, indkøbere, distributører, agenter, journalister og bloggere, 

hvilket hvert år har givet udstillerne nye kontakter og forretningsmuligheder. 

 

Det netop overståede smugkig foregik på Design Werck, som er Københavns nye samlingspunkt og 

udstillingssted for moderne og up-and-coming dansk og skandinavisk design. De danske og udenlandske 

journalister kunne her se eksempler på, hvad udstillerne tager med til dette års Milanomesse, idet der var 

produkter fra: 

 

 Pandul 

 BoConcept 

 Erik Jørgensen Møbelfabrik 

 Génito 

 Kähler Design 

 LINAK  

 ABC-Reoler. 

 

Nærmere information om Danish LIVINGroom fås hos:  

Direktør Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster, telefon 29 36 00 90, e-mail betina@ldcluster.com 

 
Læs mere om Danish LIVINGroom på Lifestyle & Design Clusters hjemmeside: http://ldcluster.com/portfolio-item/danish-

livingroom-milano-moebelmesse-2015/ 

Tekst og produktfotos er til fri afbenyttelse. 
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