INREDNING ÄR ETT SÄTT
ATT SKAPA MILJÖER
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Studio21 är en komplett inredningsbutik där kunderna inte bara kan köpa unika möbler, lampor
och andra inredningsdetaljer. Ägaren Marie Brauner erbjuder också sina kunder helhetslösningar
med färgsättningar och inredning av hela hus. Nu flyttar butiken till ett mer centralt läge för att
kunna inspirera ännu fler kunder att ta del av hennes tjänster.
Det var 2008 som inredningsbutiken
Studio21 öppnade i den vackra lokalen
på Kristinagatan 21. Marie hade arbetat som inredare innan, men hade en
tanke kring att även skaffa en butik för
att kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning.

Sedan dess har hon både stylat kök för en
katalog och inrett kontorshotell.
- Jag får väldigt olika uppdrag. Roligast är
det kreativa skapandet, det är det jag brinner för. Och det är viktigt för mig att ge bra
och personlig service. Att få träffa folk och
skapa personliga relationer, och få se kundernas reaktioner när de blir nöjda.

och försöker förmedla den känsla som kunden vill ha i sitt hem.
- Jag försöker hitta en stil som fångar kundens personlighet. Vem är personen och
vad är den ute efter? Det vet de kanske inte
ens själva. Jag får försöka forma om deras
funderingar till något konkret. Man får
vara både konstnär och människokännare.

Det var något som hon tyckte inte fanns i
Norrköping innan. När hon fick syn på den
fantastiska lokalen fanns det inget att tveka
på längre, utan Marie valde att genomföra
sin dröm.
- Inriktningen är att erbjuda kunderna
hela koncept med möbler, belysning, mattor, färgsättning…allt från att inreda hela
hus till att färgsätta rum. Jag vill skapa
miljöer, inte bara ställa dit några stolar och
bord, säger Marie och förklarar att hon riktar sig till både företag och privatpersoner

Vilka är dina kunder?
- Allt från singelkvinnor som vill ha hjälp
till medelålders par med utflugna barn som
säljer sitt hus och börjar på nytt i lägenhet.
Jag vill hålla en prisbild som många känner
sig hemma i och har olika prisgrupper på
möblerna.
- Just nu är det väldigt mycket företag, men
jag har även haft äran att göra hela lägenheter till privatpersoner. Det ser jätteolika ut,
det är det som är roligt.

Häftiga annorlunda saker

Hennes första stora jobb var att inreda
dåvarande restaurangen Bomullsfabriken.
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När Marie får ett inredningsuppdrag utgår
hon helt och hållet från kunden. Hon inspekterar både den gamla och nya lokalen

Förutom de olika inredningstjänster Marie
erbjuder kan man även besöka Studio21
som vilken inredningsbutik som helst och
handla allt från ljus till möbler.
- Folk säger ”gud vilka häftiga annorlunda
saker”. Här kan man köpa en unik grej som
ingen annan har i stan. Man kanske har köpt
ett soffbord på MIO, då kan man komma hit
och köpa en lampa för att göra det till sitt.
- Det är mycket som är coolt här inne,
säger Marie och ger ett exempel genom att
visa på en silverfärgad kohud på golvet.
Och i taket hänger lampor från Slamp, som
bara finns i ytterligare en butik till i Sverige.

Hur vill du beskriva Studio21:s stil?
- Det är en ganska ren stil, utan krusiduller, men därmed inte sagt minimalistiskt.
Jag försöker hitta udda grejer som ingen
annan har, några saker är vi helt ensamma
om i Sverige. Och jag säljer mycket mer än
vad som finns i butiken. Det bästa är att
komma in och prata med mig för att se möjligheterna.
Trots att Marie är väldigt förtjust i sina
gamla lokaler väljer hon nu att flytta verksamheten till Drottninggatan för att komma närmare sina kunder.
- Exponeringen kommer att bli mycket
större. Det finns fortfarande många som
aldrig har hört talas om Studio21. Det blir
en lokal som är mer anpassad för verksamheten. Vi hoppas att den nya lokalen kan
locka in fler som tänker ”oj, vilken trevlig
inredningsbutik”.
Fotnot: Få mer inspiration på hemsidan
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