2018-10-01 13:21 CEST

BUUU! Butterick’s räknar ner till
halloween
Vi närmar oss halloween med stormsteg och nu hänger Butterick’s spöke
återigen uppe utanför butiken på Drottninggatan 57 i Stockholm. Ett snällt
spöke som sprider ljus i höstmörkret och skapar en härlig stämning inför årets
mest efterlängtade högtid.

Butterick's Leco AB är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag och har i
över 30 år firat halloween. Halloween kom till Sverige under 80-talet med
stor hjälp av företagets ägare men det var inte förrän i slutet av 90-talet som

firandet exploderade och blev en folkkär högtid. Halloween firas den 31
oktober men på Butterick’s börjar halloweenyran redan nu. En av
traditionerna som vuxit fram under åren är Butterick’s halloweenspöke. Ett
sex meter högt uppblåst vitt spöke som sedan 1995 hissas upp i luften första
veckan i oktober.
- Spöket på Drottninggatan är ett startskott för årets halloweenfirande för
oss. Egentligen firas halloween sista oktober men vi på Butterick’s har alltid
uppmuntrat till att fira hela månaden, säger Stina Petrini, marknads- och
affärsutvecklingschef på Butterick’s Leco.
Butterick’s har butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Halmstad,
Helsingborg och Köpenhamn. Butterick's finns även som shop-in-shop i
Uppsala och Tidaholm samt naturligtvis också som webbutik på
www.buttericks.se. De agerar även som grossist åt återförsäljare runt om i
Skandinavien via www.leco.se.
#buttericksspöket

Butterick's Leco AB är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Det
startade i november 1903 på Drottninggatan i Stockholm och ungefär tio år
senare öppnades en enhet i Göteborg av Wilhelm Aagesen. Sedan dess har
företaget stannat inom familjen Aagesen/Olanders ägo i över 100 år och
expanderat sakta men säkert. 1989 köpte Butterick's upp grossistföretaget
Leco i Simlångsdalen och 2008 slogs de båda företagen samman till
Butterick's Leco AB.
Idag har Butterick’s butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Halmstad,
Helsingborg och Köpenhamn. Butterick's finns även som shop-in-shop
i Uppsala och Tidaholm samt naturligtvis också webbutiken
www.buttericks.se Vi agerar även som grossist åt återförsäljare runt om i
Skandinavien via www.leco.se
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