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Framtidens butik testas i Umeå
Under Umeå Fashion & Design 26-28 september kommer en Future Shop
kureras av designern Maria Östensson från Östensson Design Studio. Maria
bygger upp butiken tillsammans med olika aktörer inom inredning och
design. Besökarna välkomnas till framtidens butik, där syftet är att inspirera
både kunder och företag kring hur en butik kan se ut i framtiden.
–Vi vet att relationer är den fysiska butikens främsta styrka jämfört med ehandeln. Nu skapar vi en labbmiljö för att testa hur det går att använda en
butiks fysiska yta på nya sätt, liksom hur det kan stärka mötet mellan kund
och personal, säger Maria Östensson.

Framtidsbutiken består av fyra zoner: kontorsplats, matsal, lounge och
bibliotek/bokhandel. Konceptet har utvecklats med Umeå som kärna och
designprodukter från olika aktörer i centrum representeras på plats. Fokus
ligger på färg och komposition, för att skapa ett mer avskalat sätt att lyfta
fram produkter och visa hur du kan inreda en miljö som tilltalar Umeås
invånare och företag. För framtidens fysiska butik ligger vikten på mötet
mellan människor och den service som ges av kunnig personal, samt en
omfamnande färgsättning och estetisk presentation.
–Det känns spännande och roligt att få använda det kreativa och estetiska för
att testa, stimulera och inspirera framtidens hållbara handel. Jag tycker att
Umeå Fashion & Design är en väldigt intressant mötesplats för alla, fortsätter
Maria Östensson.

Butiken är en pop-up som kommer vara öppen under tre dagar 26-28
september i en av Umeås gallerior, Utopia.
Om Maria Östensson
Maria Östensson är född i Umeå och har återvänt till sin hemstad efter 20 år i
London och Barcelona. Hon är utbildad mode- och textildesigner och har en
masterutbildning som inredningsdesigner. Maria har drivit ett eget klädmärke
under tio år och under lika lång tid även arbetat med Europas stora
inredningsmässor. Idag driver hon Östensson Design Studio.
•

–Det har varit spännande, utmanande och roligt att bo i London
och Barcelona men det är så fint att komma tillbaka till Umeå. Vi
har en fantastiskt kreativ och entreprenöriell anda i staden och
det finns verkligen fina affärs- och samarbetsmöjligheter här,
säger Maria Östensson.

Kontaktuppgifter:Maria Östensson, tfn 072-239 89 63

Om Umeå Fashion & Design 2019 Umeås stora modehelg närmar sig med
flera nyheter i programmet. Umeå Fashion Week byter namn till Umeå
Fashion & Design och presenterar ett bredare koncept där mode möter
design. Årets tema är Nutid möter framtid och ett smörgåsbord med kreativa

aktiviteter runt om i Umeå väntar besökarna. Förutom lokala aktörers egna
event och erbjudanden kommer evenemanget i Umeå centrum att innehålla
en modevisning på Rex samt tre hubbar med olika teman i galleriorna Utopia
och MVG. Det bli en Future Shop som kureras av Maria Östensson (Östensson
Design), en Fashion Pop-up som kureras av Lisa Karlsson (Ume Projects) och
en kreativ studio som kureras av Ida Hillebjörk (Eljest). För mer information:
https://visitumea.se/sv/umea-fashion-design.

Om Visit Umeå
Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja
in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta
målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och
mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att
utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper
för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande
stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri,
handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.
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