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Posterlounge lanserer norsk nettbutikk og er nå godt etablert i hele Norden 
 

Leipzig, 15.7.2021 – Posterlounge er en opprinnelig tysk nettbutikk for premium plakater og 
høykvalitativ veggkunst og har nå lansert en egen norskspråklig nettside. 
 
Plakatene og veggbildene som selges, blir nøye utvalgt av et eget forlagsteam, samt produsert i 
egne lokaler og rammet på tilhørende rammeverksted – alt sammen i kunstnerbyen Leipzig i 
Tyskland. For å unngå unødvendig overproduksjon blir alle bildene kun trykt på forespørsel. Helt 
siden starten av den tyske nettbutikken i 2003 har gründerne av familiebedriften tenkt 
internasjonalt og opprettet først en engelskspråklig side og flere lokale nettsteder i de store 
europeiske landene etter hvert som foretaket har vokst. De siste par årene har Posterlounge 
satset på å etablere seg i Skandinavia og fullfører prosjektet med nettbutikken i Norge.  
 
«Det har vist seg med tida at flere og flere bestillinger fra de skandinaviske landene ble 
gjennomført via vår internasjonale nettside slik at vi bestemte oss for å åpne lokale nettbutikker i 
de enkelte landene i Norden. Vi er stolte av å kunne lansere den norske nettbutikken som vår 
nyeste skandinaviske webshop i juli 2021», sier administrerende direktør og gründer Florian 
Teßmer. 
 
«Siden vi allerede har fått gode tilbakemeldinger fra våre eksisterende norske kunder, er vi 
overbeviste om at denne satsningen vil bli til stor fornøyelse for alle nye kunder som vi når ut til 
nå», tilføyer broren, medgründeren og den andre administrerende direktøren Falk Teßmer. 
 
Til tross for en jevn høy etterspørsel etter produktene og ekspansjon rundt om i Europa, velger 
Posterlounge å samle alle prosessene fra produksjon til kunstnerkontakt og kundeservice i egne 
lokaler i Leipzig. Dette medfører at det for tiden bygges nye kontor- og produksjonslokaler med 
dobbelt så stort areal ikke langt unna sentrum av hjembyen. 
 

Pressebilder av foretaket finnes her: www.posterlounge.no/presse/ 
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Om Posterlounge: 

Posterlounge lager veggbilder i høy kvalitet helt siden 2003: Under ledetråden «Kunst til enhver vegg» trykker den 
Leipzig-baserte bedriften tidløse fotografier, eksklusive illustrasjoner og klassiske kunstverk på moderne materialer i 
sitt eget trykkeri og på forespørsel. Som nettbutikk og forlag tilbyr Posterlounge en plattform for dagens 
nåtidskunstnere til å distribuere bildene sine med minimal egeninnsats. Et bredt samarbeid med renommerte bilde- 
og kunstnerbyråer så som Bridgeman Art, Everett Collection og World Art Group beriker vår portefølje ytterligere. For 
mer informasjon gå på: www.posterlounge.no 
 

 

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med: 

Sophie Fischer | Posterlounge GmbH | Country Manager NO 

Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland 

Tlf.: +49 341 33 97 59 67 | E-post: presse@posterlounge.no 

Nettside: https://www.posterlounge.no/presse/ 
 


