40 år med farver og inspiration

Gudrun Sjödén er en af Sveriges mest succesfulde designere. I fyrre år har hun designet
farvestrålende tøj til kvinder, der tør stikke ud i mængden.
Inspirationen får hun fra naturen, formtraditioner fra hele verden og fra mødet med forskellige
mennesker. I dag har hun farverige kunder i hele verden gennem egne butikker, kataloger og
internettet.

1970'erne

1974	Starter produktion af egen kollektion, sælger til varehuse og butikker i Norden.
1976

Åbner den første egne butik på Regeringsgatan i Stockholm.

1978

Postordresalget tager fart, omsætning 2 mio. SEK.

1980'erne

1981	Etablerer postordresalg i Tyskland sammen med sin søster Christina Rådevik.
1983-90 Driver postordrevirksomhed og to butikker i USA.
1988	Åbner butik på Götgatan i Stockholm og i Zirndorf, Tyskland.

1990'erne

1990	Åbner butik i Göteborg og i Nürnberg, Tyskland.
1993

Gudrun Sjödén bliver udnævnt til Årets forretningskvinde i Sverige.

1993	Boligtekstilsortimentet starter op.
1994	Postordrevirksomhed etableres i Norge og Storbritannien.
1997	Starter sin egne hjemmeside på de nordiske markeder.

2000'erne

2003	Åbner oplevelsesbutik på Stora Nygatan i Stockholm med tøj, boligtekstiler og blomster.
2004-07 G
 udrun bliver udnævnt til Entrepreneur of the year og får det svenske handelskammers Världsklasspris samt
den svenske konges fortjenstmedalje Litteris et Artibus.
 bner butikker i Malmö, Hamburg, Oslo, København, Stuttgart og Berlin.
2004-10 Å
Starter webshop op i USA og i Frankrig.

2010'erne

2011	Fejrer 35-års jubilæum med brask og bram. Modeshow i oktober på Shanghai Fashion Week.
2012

 bner butik i London, genåbner butikken i Regeringsgatan, Stockholm.
Å
Modtager magasinet ELLE's pris for bæredygtighed.
Udnævnes til Årets erhvervskvinde af BPW, Business & Professional Women Sweden

2013-14	Åbner butikker i Helsingfors, New York, Köln, München, Frankfurt og butik nummer to i Oslo.
2014	Starter webshop i Holland. Vandreudstilling åbner på Kulturen i Lund.
2015	Genåbning af butikken i København. Omsætning over 700 mio. SEK.
2016	Bogen "Mina Mönster" udkommer.
	Gudrun får "American Swedish Historical Museum's Outstanding Achievement Award" og Sankt Eriksmedaljen.
	Udstillingen "40 år med farver og design" på Kulturhuset i Stockholm
	Omsætter for over 720 mio. SEK, har 20 butikker på syv markeder og internetkunder i 52 lande.
2017	Butikken i København fejrer 10-års jubilæum. Udstilling på Fashion & Textile Museum i London.
Ny butik i Freiburg i marts
 dstilling på Edsvik Konsthall i Stockholm, Sverige. Udstilling på American Swedish Institute i Minneapolis, USA.
U
Får prisen for bedste internationale vækst af SEB.
Modeopvisning i Stockholm, Berlin og Minneapolis
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