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RugVista öppnar Showroom i Emporia 
RugVista invigde idag sitt första showroom i Emporia köpcentrum i Malmö. Butiken 
kommer vara öppen minst till slutet av januari 2023.  

Med butiken kan vi erbjuda besökare att 
utforska RugVistas breda kvalitetssortiment 
av mattor genom att kombinera 
utställningsprodukter med möjligheten att 
lägga beställningar i webbutiken. Lagda 
beställningar levereras som vanligt till 
kundens hem utan extra kostnad. I butiken 
kommer RugVista tillhandahålla surfplattor 
för webbutiksbeställningar samt ett urval av 
produkter som kunderna kan bära hem 
direkt. Butiken kommer bemannas av 
kunniga medarbetare som kan hjälpa 
besökare att välja rätt matta för deras 
individuella behov och preferenser.  

”Butiken i Emporia är ett pilotprojekt som 
ger oss möjlighet att komma närmare våra 
lokala kunder, exponera vårt varumärke och 
även testa olika upplägg för hur vi kan 
kombinera vår webbutik med ett fysiskt 
showroom” säger Michael Lindskog, VD för 
RugVista.  

I butiken presenterar RugVista exempel på 
både traditionella handknutna mattor samt 
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egenutvecklade mattor producerade både för hand och i maskin. Urvalet i RugVistas showroom 
består av mattor i olika prisklasser så att alla kunder kan hitta något de älskar.  

”Jag är fantastisk glad över att vi nu får ytterligare en plats där vi kan möta våra kunder och visa 
bredden i vårt högkvalitativa sortiment. Vi ser också butiken som en möjlighet att sprida 
medvetenhet om oss som företag och arbetsgivare i regionen”, fortsätter Patricia Rajkovic 
Widgren, Chief Sustainability and Organization Officer för RugVista 

RugVista hälsar alla varmt välkomna till butiken i Emporia och webbutiken www.rugvista.se.  
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Om RugVista  
RugVista är en av Europas ledande ”direct-to-consumer” e-handlare. RugVista säljer mattor via 
egna webbutiker tillgängliga på 20 olika språk under varumärkena RugVista och CarpetVista. 
Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av prisvärda kvalitativa design- 
och traditionella mattor. RugVista erbjuder fri frakt och kostnadsfri retur till kunder inom EU.  

Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner (B2C), Företagskunder (B2B), samt 
Marknadsplatser & Övrigt (MPO). Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är 
RugVistas huvudsakliga segment. 

Antalet medarbetare inom RugVista är cirka 90 FTE:er och bolaget har sitt huvudkontor i Malmö. 
RugVista Group AB (publ) aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under 
symbolen ”RUG”. 

 

 


