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-urbaani värien purskahdus
GUDRUN SJÖDÉNIN SYYSMAKASIINI 2018 on saanut innoituksensa luovista ja
urbaaneista suurkaupungeista. Mallisto on värikäs, ja se on keskittynyt ympäristöön.
Monet uutuuksista ovat eko- ja kierrätysmateriaaleista, joissa vanhoista tekstiileistä on
kehrätty uusia kuituja. ”Etsin aina luontoelämyksiä, myös suurkaupungeissa. Berliini
inspiroi minut ja designtiimini luomaan leikkisän ja voimakkaan malliston.
Kaupungin vapaamielinen tunnelma ja eritaustaiset ihmiset saavat aikaan ihastuttavan
kosmopoliittisen ilmapiirin. Tämän luovuuden tunteen halusin tavoittaa mallistossa”,
kertoo yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja Gudrun Sjödén.
SYYSMAKASIINI TULEE GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 28.8.2018.
Gudrun Sjödén on yksi pohjoismaiden menestyneimmistä, ainutlaatuisista
vaatesuunnittelijoista, jonka tuotteita myydään kaikkialla maailmassa. Yrityksellä on tällä
hetkellä asiakkaita 70 maassa. Myynti tapahtuu postimyyntikuvastojen, verkon ja omien
myymälöiden kautta seitsemässä maassa. Verkkomyynti on noin 70 % yrityksen
maailmanlaajuisesta myynnistä.
FLOWER POWER
Luonnonläheisiä, 60-luvun iloisten kuvioiden innoittamia uutuuksia.
Pusero ”Birdie/Happy/Crazy” on valmistettu ekopuuvillasta ja kierrätysvillasta.
KÄYTÄNNÖLLISTÄ JA PERSOONALLISTA
Käytännöllisessä ”Bikini”-syystakissa on iloinen pilkkukuosi, kukikas vuori ja villit värit.
Takki nimetty Berliinissä sijaitsevan 1950-luvulla rakennetun kauppakeskus Bikinin mukaan.
KIERRÄTETTYÄ
Lämmin syystakki on valmistettu villasta ja kierrätyspolyesteristä, ja sitä koristavat
ristipistokirjailut.

GUDRUN SJÖDÉN – 40 VUOTTA VÄRIKÄSTÄ DESIGNIA
1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin liikeideana
on aina ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia ja mukavia vaatteita luonnonmateriaaleista. Vuosien aikana on
kuitenkin ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Gudrun Sjödén on muun muassa panostanut määrätietoisesti kestävästi
tuotettujen ja ympäristöystävällisten materiaalien käytön lisäämiseen. Asiakkaita tulee myös koko ajan lisää.
Vaatteita myydään nykyisin verkon ja kuvaston kautta asiakkaille yli 70 maassa, joista Saksan, Ison-Britannian ja
Yhdysvaltojen markkinat kasvavat voimakkaimmin. Gudrun Sjödén on vuosin varrella saanut monia palkintoja
suunnittelijantyöstään ja yrittäjyydestään, esimerkiksi Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLElehden kestävän kehityksen palkinnon ja on vuosien ajan kuulunut Ruotsin viedyimpiin muotimerkkeihin.
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73 % PERUSVAATTEISTAMME VALMISTETAAN KESTÄVISTÄ MATERIAALEISTA
Yhdistele kuvioituja vaatteita Gudrunin laajaan perusmallistoon ja ainutlaatuisiin
asusteisiin. 73 % Gudrun Sjödénin tuotteista valmistetaan tällä hetkellä kestävistä
materiaaleista. Tänä vuonna on kulunut 25 vuotta siitä, kun aloitimme mukavan
ekopuuvillamme valmistuksen Kreikassa – eläköön!

