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Ernst & Jensens InDuplo sofa for Erik Jørgensen er retro scandi top of the pops

Nordic Cool - Let's go!
Nordic cool er alle vegne. Norden er hot, rygende, faktisk og det er nu, alle
nordiske brands med ambitioner om at nå ud over andedammen bør
smede. Smede som bare …
05. mar - Af Charlotte Jul / items.nu - Foto: pr
Nordic Cool er også titlen på en udstilling i Washington, USA, som private fundraisere
har stablet på benene i deres entusiasme over Norden. Artikler i Berlingske, Børsen,
Elle, Monocle, The independent, Times mfl. fortæller om, hvor vilde amerikanerne er
med Norden, hvor meget dansk design, de køber og at verdens lykkeligste folkefærd
bor i Danmark. Det er svært ikke at tage armene ned og hvorfor skulle vi? Lad Jante
blive hjemme i sin lov og surf med på brændingen. For det er nu dit nordiske brand kan
blive penge værd.

Charlotte Jul / items.nu
Charlotte Jul / items.nu

Charlotte jul er cand.mag og
har arbejdet med
kunsthåndværk og design de
sidste 13 år som
designskribent, redaktør og
interiørstylist. Nu ejer og driver
Charlotte det virtuelle
showroom items.nu, hvor
medier kan downloade billeder
af selektivt udvalgte
designbrands.
Charlotte har i mange år spottet
talent og tendenser, som hun
har formidlet visuelt og på skrift.
Charlotte brænder for kvalitet,
talent og idéer – og er lykkelig,
hvis alle tre parametre går op i
en højere enhed.
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Vind lækre designerstole fra
Vermund

August - 2013 (20)
Juli - 2013 (5)
Juni - 2013 (15)

Deltag i konkurrencen om 2 lækre Chairytale Lounge
stole fra Vermund til en samlet værdi af 15.980 kr.

Maj - 2013 (16)

Deltag i konkurrencen her!
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5 svenskere du gerne
vil hænge ud med
Frama i Paris avec
Pop Corn
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e-mail

11.026 personer synes godt om RUM Interiør &
Design.

Høvelskovs Harpestol er stadig et ikon i høj international kurs // kochdesign.dk
Annonce fra Google

Den tidligere kulturminister Uffe Elbæk rådede under Danish Crafts KUR arrangement
sidste år mindre brands til at gå sammen, fusionere og tage andelstanken op til
fornyelse. ”På den måde er I stærkere i krisen”, mente han, og det er en rigtig relevant
idé. Clayfever alias keramiker Tanja Møller er kommerielle nordiske fortællinger //
dinavejling.dk Danmark er begavet med et sprudlende og kompetent vækstlag
bestående af unge nyuddannede designere og semi-etablerede virksomheder.
Kunsthåndværkere, der mestrer deres fag, men som alligevel bliver nødt til at arbejde
som handicaphjælpere for at overleve. Designere, der ikke har midler til at få det rette
messe- og pr set up stablet på benene, så de kan blive set af de rigtige mennesker.
Virksomheder, der ikke kan få produktionen til at lykkes og som derfor må skuffe
afventende forhandlere og deres knappe tålmodighed.

Rejser til Mallorca
Stort udvalg af dejlige rejser til
Mallorca. Book online idag.

www.SunTours.dk/Mallorca
Gode råd om tandpleje
Få gode råd & tips til forebyggelse af
problemer med tænderne
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