GEORG JENSEN UDNÆVNER FRANCESCO PESCI
SOM NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR
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Om Georg Jensen:
Georg Jensen er et førende skandinavisk designbrand, som er anerkendt for kunstnerisk innovation, uovertruffent håndværk og visionære
samarbejder med førende kunstnere og designere. Virksomheden blev stiftet i 1904 af sølvsmed Georg Jensen og fremstiller i dag skandinaviske
designprodukter, herunder en boligkollektion, smykker, sølvtøj og ure. Georg Jensen har flere end 100 butikker i 13 lande. www.georgjensen.com

