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AGENDA 2015
4 juli - 3 augusti
semester på mitab

13-16 augusti
northmodern
köpenhamn, danmark

19-22 augusti
formex
stockholm, sverige

29 augusti - 1 september
tendence
Frankfurt, tyskland

”please”

agenter i belgien

Mitab fortsätter sitt arbete med att stötta unga
formgivare i olika sammanhang och fick äran
att hjälpa Mimmi Sendel,
studerande på Beckmans
Designhögskola med hennes examensarbete. Mimmis examensarbete ”Please” handlar
om identitet, förväntningar och fördomar. Om viljan att vara till lags och samtidigt vara snäll mot sig själv. Resultatet
blev en skolbänk och två affischer som
visades upp på Beckmans examensutställning i maj.

Mitab
fortsätter
sin satsning på
den internationella
marknaden genom
etablering i Belgien. Mitab kommer att representeras
av Carl Vandenbogaerde och Claudine
Demets från Creadis. De har lång erfarenhet från branschen och en bred kunskap om marknaden så vi känner att vi
är i trygga händer.

swedbank väljer ral
Swedbank har valt stolen RAL till sina
kontor i Kramfors, Jönköping och Norrköping. RAL är en riktigt bekväm stol för
den moderna inredningsmiljön och är en komplett
stolserie med 6 olika underreden för att passa de
flesta miljöer. Mer info om
RAL hittas här.

clerkenwell
design week 2015
Det blir bara bättre och bättre...
Vi är nu inne på fjärde året i rad som
Mitab ställer ut på Clerkenwell design
week i London. Besökarna och utställarna blir fler och kvalitén på produkterna
blir bara bättre. Våra
säljare kom hem
med ett leende på
läpparna och tyckte
att det hade varit tre
hektiskt roliga och
givande dagar.

5-12 september
paris
design week

9-13 september
habitare
finland

19-27 september
london
design festival

nytt ansikte i
stockholm för mitab

semester med
picasso

Vi hälsar Tomas Persbeck hjärtligt välkommen till Mitab familjen! Tomas
kommer att ta över efter Mats Andersson som har gett sig ut på nya äventyr. Tomas har ett hjärta i branschen
sedan tidigare och kommer närmast
från SA möbler. ”Jag ser med spänning
fram emot att få kliva in hos ”Mitabfamiljen”. Jag tycker att Mitab har tydliga designstrategier och
ser Mitab som ett företag
som är redo att ta nya steg
framåt och den resan är jag
glad för att få vara en del
av.” säger Tomas. Tomas
stationeras med bas på Etage1.

Under 2015 kommer ”trend” Stefan
Nilsson tillsammans med företagen på
Etage1 att tolka fyra av årets största
trender på det föränderliga trendtorget
hos Etage1 på Rosenlundsgatan 40 i
Stockholm. Trenden nu heter ”Semester med Picasso”
där känslan är
semester
och
sandstrand med
blicken mot 50och 60-talen där man längtar bort till
det enkla semesterlivet.

mitab växer
Vi växer så det knakar i fogarna. Mitab
familjen har förstäkts
med 7 nya medlemmar
under loppet av 1 månad. Detta gör att vi även
växer till ytan och en ny
lagerlokal invigdes i början av juni.

Semester på Mitab
Vi hoppas att våra anställda ska få en
härlig och avkopplande semester och
samla ny energi inför en spännande
höst på Mitab. Under veckorna 28-31
håller vi stängt, den 3:e augusti hälsar
vi vår hängivna personal välkomna tillbaka och då kör vi på för
full styrka.
AVREGISTRERING
Mitabs nyhetsbrev ges ut 3 gånger per år. Om du av någon anledning inte vill att vi skickar det till dig så kan du klicka här och ange
ditt önskemål så tar vi bort din adress från maillistan.

PASSION CREATES GREAT THINGS

