
THE ILVA APARTMENT 
-  I  SAMARBEJDE MED COPI  GROUP
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C O P I  G R O U P  -  C U L T U R E D  L I V I N G

ROSENVÆNGET SIDEALLE SÆTTER RAMMERNE 

Centralt på Østerbro ligger Rosenvængets Sidealle. Ejendommen er placeret midt i det pulsende byliv gemt bag 
Østerbrogade i charmerende og rolige omgivelser. Facaden gemmer på 11 herskabslejligheder der netop er blevet 
renoveret med respekt for bygningens oprindelige akitektur. COPI Group har stået for renovering  af ejendommen 
og er stolte af nu at kunne se projektet stå færdigt.  

THE ILVA APARTMENT 

I forbindelse med projektets afslutning har COPI Group indgået  i et samarbejde med ILVA og her stillet en 
herskabslejlighed til rådighed for et festligt event på adressen. Formålet med dette event var at fremvise ILVA’s 
nyeste kollektion og Rosenvænget satte rammerne flot. Med hjælp fra dygtige indkøbere og stylister blev lejligheden 
snart forvandlet til en ”ILVA Apartment”, fyldt med tidens trends indenfor indretning og møblering. Lejligheden 
bød ikke kun på generelle opstillinger, men på omhyggelige detaljer, stemning og æstetisk perfektion. Event’et forløb 
sig over 14 dage, hvor der her blev serveret tapas og drikke til de besøgende. ”The ILVA Apartment” viste sig hurtigt 
at være en succes og tiltrak både presse, bloggere og nysgerrige ILVA kunder. 

Se mere om The ILVA Apartment i ILVA’s flotte projektvideo her. 
UNIKKE SAMARBEJDER

Hos COPI Group sættes der stor pris på unikke samarbejder og der findes værdi i at kunne mixe egne kompetencer 
i spændende kombinationer med andre virksomheder. ”The ILVA Apartment” er et godt eksempel på to parter 
der yder sit bedste og gør brug af hinandens forcer. Projektet var en succes og COPI Group ser frem til fremtidige 
kreative samarbejder. 

https://www.facebook.com/ILVA/videos/vl.946284042179754/1563743173637936/?type=1&theater

