
KURHOTEL SKODSBORG ÅBNER STEFANEL-BUTIK

Mandag den 7. august 2017 åbner Kurhotel Skodsborg en eksklusiv shop-i-shoppen 
med det italienske modebrand Stefanel. For at fejre åbningen afholder kurhotellet et  
eksklusivt modeshow med en udendørs catwalk. Giuseppe Stefanel - bestyrelsesformand  

og CEO for Stefanel S.p.A. - vil være med til åbningen.

EN EKSTRA OPLEVELSE FOR GÆSTERNE

”Det italienske modebrand Stefanel fokuserer – ligesom vi – på enkel luksus og høj kvalitet,” 
fortæller Mai Kappenberger, administrerende direktør på Kurhotel Skodsborg.

”Stefanels tøj er sporty elegant og passer med sin brug af lyse farver, uld og strik perfekt til 
den nordiske stil og klima samtidig med, at brandet også appellerer til vores internationale 
gæster.” Med åbningen af Stefanel-butikken udvikler Kurhotel Skodsborg sig yderligere som 
internationalt city-resort, som er placeret udenfor byen, og giver gæsterne mulighed for at 

shoppe på hotellets matrikel. Brandet er naturligvis udvalgt i hotellets ånd og stil.
Modellerne til modeshowet vil, blandt andre, være tv-personlighederne Annemette Voss, 

Cecilie Hother og Lisbeth Østergaard samt sangerinderne Clara Sofie og Maria Montell.

Kurhotel Skodsborg har et gæste-flow på cirka 1.000 mennesker om dagen, hvilket sikrer et 
solidt kundeunderlag for hotellets butikker. Mai Kappenberger stod bag Københavns første 
rigtige boutique hotel, Avenue Hotel, der med stor succés drev en butik med udvalgte nor-

diske design- og gourmetprodukter.

STEFANEL STÅR FOR ENKELTHED, ENERGI OG BALANCE

”Det er vores vision at forkæle kvinder med elegant, tidløs mode af højeste kvalitet, og vi 
betragter vores butikker som et vigtigt redskab til at præsentere vores værdier og Stefanels 
DNA: Enkelhed, energi og elegance samt vores arv og tradition for fremragende håndværk,” 

fortællerGiuseppe Stefanel.

”Vi er glade og stolte over at kunne præsentere vores nye butik på Kurhotel Skodsborg,  
nordens førende kurhotel, der står for de samme værdier, som vi.” Stefanel blev grundlagt 
af Carlo Stefanel i Treviso, Italien i 1959. Firmaet omsatte i 2015 for 156,6 millioner euros 

og har mere end 1.100 ansatte verden over.
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STEFANEL PÅ KURHOTEL SKODSBORG

Indretningen af den nye Stefanel-butik på Kurhotel Skodsborg følger Stefanels internationale 
designlinjer med fokus på varmt egetræ og bløde linjer med kontrast af stål. Butikken vil 

føre udvalgte dele af Stefanels kvinde- og tilbehørskollektion.
Stefanel-butikken bliver en integreret del af kurhotellets eksisterende Spa Shop. 

MERE INFORMATION

Kontakt venligst presseansvarlige Walther Griesé på walther@skodsborg eller +45 2790 2844, 
hvis du ønsker yderligere information og/eller højtopløselige pressefotos.

MERE OM KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, historie og skønhed 
smelter sammen med viden, passion og innovation. Kurhotellet, der blev etableret i 1898, ligger i Nordsjælland, mellem 
Øresund og skoven, direkte op til Dyrehaven, og kun 20 minutter i bil fra Københavns centrum. Kurhotellets filosofi 
bygger på grundlæggeren læge Carl Ottosens principper om det sunde liv, og hotellets spaafdeling tilbyder unikke spa- og 
fitnessfaciliteter i bygninger designet af Henning Larsen Architects. Kurhotel Skodsborg tilbyder desuden state of the art 

møde- og konferencefaciliteter samt et køkken baseret på sæsonens bedste lokale råvarer.
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