Mari Kotaniemi avaa Balmuir-myymälän Rovaniemen napapiirille.
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Muodin ja sisustuksen ylellisyystuotteisiin
erikoistunut Balmuir avasi keväällä liikkeen
Tukolmaan ja avaa seuraavan heinäkuussa
Rovaniemelle Joulupukin Pajakylään.
Napapiirillä Balmuir Store Arctic Circle saa käyttöönsä
kaksikerroksisen, Rovaniemi Log Housen rakentaman hirsitalon.

Oululaisen Heidi Jaaran vuonna 2007 perustama Balmuir on
kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa kansainväliseksi lifestylebrändiksi, jota on myyty jo yli 70 maahan. Jälleenmyyjien joukosta
löytyvät muun muassa kuuluisat tavaratalot Liberty Lontoosta, Tsum
Moskovasta, Isetan Japanista sekä Stockmann Suomesta ja
Baltiasta.
Heinäkuussa avattava Balmuir Store Arctic Circle tuo Napapiirin
matkailijoiden saataville koko brändin valikoiman muodista
sisustustuotteisiin. Kansainvälisiä asiakkaita halutaan palvella
pitkälti heidän omalla kielellään, myös kiinaksi ja venäjäksi.
Balmuir Store Arctic Circle tarjoaa korkealaatuisen Balmuirostokokemuksen ja myymälä eroaa muista Balmuir-myymälöistä
vain siinä, että Rovaniemellä itsenäisen vetovastuun saa paikallinen
yrittäjä Mari Kotaniemi.
”Rovaniemen matkailu on nyt ennätysmäisessä kasvussa. Työssäni
pankin asiakkuusjohtajana olen saanut seurata näköalapaikalta
kaupungin kehittymistä. Pitkään olen myös etsinyt ja pohtinut omaan
makuuni ja visioihini istuvaa bisnesideaa. Napapiirillä myyntiin tullut
luksushirsitalo ja Balmuir-brändi olivat lyömätön yhdistelmä, joka
rohkaisi minut jättämään palkkatyöni ja panostamaan kaikki resurssit
uuteen yritykseen”, kertoo Mari Kotaniemi.
Kaksikerroksisen hirsitalon alakertaan levittäytyvän myymälän
lisäksi Balmuir Store Arctic Circlen yläkerta on sisustettu viihtyisäksi
Lounge-tilaksi, jossa järjestettävissä erilaisissa
asiakastilaisuuksissa voi ostosten lomassa hengähtää ja nauttia
tarjoiluista. Uusista luksusmajoituskohteistaan tunnetun Napapiirin
matkailijoille on tarjolla myös Private Shopping -iltoja.
”Sijaintimme matkailukeskuksen sydämessä nostaa sesonkeina
merkittävästi kansainvälisten matkailijoiden osuutta
asiakaskunnastamme, mutta totta kai palvelemme ympäri vuoden
myös paikallisia. Olemme auki joka päivä, myös sunnuntaisin”,
Kotaniemi sanoo.
Lappilaisuutta myymälän valikoimiin tuovat mm. brändin omat poronja lohennahkaiset tuotteet. Myymälän selkeä sisustus on suunniteltu
Balmuirin oman visualistin kanssa, mutta käsintehtyjä kalusteita
tiloihin on mittatilauksena teetetty myös rovaniemeläisellä
puusepänliike Ari Karvolla.
Balmuir Store Arctic Circle
avaa ovensa 9.7.
Grand Opening
avajaisviikonloppu 20.-22.7.2018.
MIKÄ?
BALMUIR
Perheyritys Wheslyn Groupin Oy:n omistama Balmuir
kasvanut lifestyle-brändiksi, jota on myyty jo yli 70 maahan.
Suurimmat vientimarkkinat ovat Pohjoismaat ja Aasia.
Omat Brand Store-myymälät Helsingin keskustassa PohjoisEsplanadilla sekä Ruotsin myymälä Tukholman ytimessä
Östermalmilla, jossa avajaiset olivat toukokuussa.
Balmuir-myymälä löytyy myös Oulun keskustasta. Yrityksen
pääkonttori sijaitsee Oulussa ja Showroom Helsingissä.

BALMUIR STORE ARCTIC CIRCLE
Brändin ensimmäinen franchiseyritys.
Avaa ovensa 9.7. Grand Opening avajaisviikonloppu 20.22.7.2018
Sijaitsee Joulupukin Pajakylän pohjoispäässä Napapiirillä
Yrittäjinä Mari ja Juha Kotaniemi rovaniemeläisestä North
Cape Group Oy:stä.

KUKA?
Mari Kotaniemi
Vahvaa yrittäjäsukua Puolangalta.
Perheeseen kuuluu aviomies Juha Kotaniemi sekä 7-vuotias
Ilmari-poika.
Tehnyt nousujohteista pankkiuraa Pohjolan Osuuspankin
yrityskonttorissa sekä vetänyt samanaikaisesti sivutoimisesti
kahta omistamaansa yritystä Rovaniemellä, Kukkakauppa
Ukonhattua ja Kukkakauppa Helmeä.

Toiminut Balmuirin jälleenmyyjänä toisessa
kukkakaupassaan, jonka hankki vuosi sitten.
Ehdotti Napapiirin myymäläideaa Balmuirin omistajapari Heidi
ja Juha Jaaralle, jotka näkivät kohteessa ison potentiaalin.
Osti Joulupukin Pajakylästä yhdessä miehensä Juhan kanssa
Rovaniemi Log Housen hirsitalon tontteineen, johon kuluu
vielä noin 400 neliötä käyttämätöntä rakennusoikeutta.

