Til alle leverandører,

Vi er rigtig glade for at kunne annoncere to nye medlemmer af In2house – oven i købet et nyt
medlem i hver kæde.

Ny Dan∙Bo butik i Esbjerg
I Dan∙Bo er det Bo Sørensen, som i forvejen ejer Søvn & Miljø i Esbjerg som en Dan∙Bo butik i light
konceptet, der nu åbner en rigtig Dan∙Bo butik i byen også. Søvn & Miljø butikken var fra start ment
som en føler for markedspotentialet, og det har været en succes og derfor tør de nu udvide til en
komplet Dan∙Bo butik.
Den nye butik åbner på adressen Øster Gjesingvej 9, hvor der også før har været en Dan∙Bo butik, og
Søvn & Miljø flytter med – men vil fortsat blive drevet som en selvstændig butik, med egen indgang
men også med direkte adgang mellem butikkerne. Derfor fortsætter Søvn & Mljø også som
selvstændig butik med eget medlemsnummer 2149, mens den nye Dan∙Bo butik i Esbjerg får
medlemsnummer 2106.
Planen er at åbne medio august og derfor får de også travlt med at få butikken klar hen over
sommerferien, så hvis du er Dan∙Bo leverandør, er du meget velkommen til at kontakte Bo Sørensen
for at høre hvad han skal bruge og hvordan i kommer videre.

Ny Smag & Behag butik i Odense
Her åbner den første ”light” butik i Smag & Behag kæden – og ikke ulig light konceptet i Dan∙Bo
kæden er det med fokus på senge og stole, hvorfor butikken får navnet Seng & Stol Odense.
Ledelsen er to gamle kendinge af Smag & Behag, idet det er Lars Jensen (tidligere Smag & Behag
Faaborg og Odense) og Lars Hansen (tidligere Bomaxx/Smag & Behag Odense) som sammen åbner
butikken.
Butikken har samme adresse på Tarupvej 71 som Bomaxx havde, men fylder kun en del af arealet.
Bygningen som husede Bomaxx er i dag et mindre shoppingcenter og huser i fronten en
isemkrambutik og en Punkt1 butik og en Sportsmaster butik er under opførelse. Dertil kommer så
Seng & Stol som åbner til august.
Butikken får medlemsnummer 1008 og bliver den første light butik i Smag & Behag. Den får fuldt
sortiment indenfor madrasser og hvilestole men vil også føre udvalgte andre produkter indenfor
siddekomfort. De relevante leverandører vil blive kontaktet snarest enten af butikken eller af Ole fra
Smag & Behag kontoret, da butikken ønsker at åbne 1. august.
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Dan∙Bo Give og Grindsted
Som de fleste vist ved, er Dan∙Bo Grindsted allerede lukket og Dan∙Bo Give kører ophørsudsalg og
lukker ultimo juni. Vi har ikke tidligere kommunikeret noget ud om dette og det skyldes at der har
været usikkerhed om, hvad der skulle ske.
Der er fortsat usikkerhed om, hvad der kommer til at ske, men det virker sandsynligt at Dan∙Bo
butikken i Give genopstår til efteråret, om end det endnu ikke er sikkert. Så snart vi ved mere, vil vi
naturligvis kommunikere det ud.

Med venlig hilsen

Thomas Hagerup
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