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GUDRUN SJÖDÉNIN JOULUMALLISTO 2018

GUDRUN SJÖDÉNIN JOULUMALLISTO
– INSPIRAATIONA MAAILMA
Gudrun Sjödénin JOULUMALLISTO 2018 yhdistelee kuvioita eri puolilta
maailmaa. Uutuudet vievät meidät neljään eri maanosaan. Japanilaishenkiset
yksinkertaiset linjat yhdistyvät koristeellisiin pohjoismaisiin kuvioihin ja runsaisiin
afrikkalaisiin kuvioihin. Lisäksi Gudrun designtiimeineen esittelee värikkäitä joululahjavinkkejä, kaunista käsityötä ja uutuuksia luonnonläheisistä materiaaleista.
”Löydän matkoillani aina uutta inspiraatiota ja tietoa. Kun tutustuu jokaiseen
kulttuuriin ja maanosaan syvällisesti, löytää monia yhteisiä piirteitä. Esimerkiksi
folkloristinen perinne on lähes aina värikäs. Haluankin nostaa esiin joitakin näistä
luovista paikoista ja jatkuvan inspiraation lähteistä tässä joulumallistossa”,
fortæller Gudrun Sjödén, adm. dir., ejer og grundlægger.
JOULUMALLISTO TULEE GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE
13. MARRASKUUTA, 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.
GUDRUNIN HYVÄ TEKO
Tänä vuonna 10 % jokaisesta myydystä ”Zebra”-mekosta ja ”Tanzi”-puserosta lahjoitetaan AID BY TRADE FOUNDATIONILLE. Cotton made in Africa on vuonna 2005 käynnistetty aloite, jonka tavoitteena on opettaa afrikkalaisille puuvillanviljelijöille kestäviä
ja ympäristöystävällisiä viljelymenetelmiä. Tämä puuvilla tarjoaa monia etuja perinteisesti viljeltyyn puuvillaan verrattuna. Viljelyssä ei käytetä geenimanipuloituja siemeniä
(GMO), viljelmiä kastellaan vain sadevedellä eikä aarniometsiä hakata viljelymaiksi.
KÄSITYÖTÄ
Joka kotia koristamaan sopivat upeat joulukoristeet, jotka ovat käsinmaalattua
paperimassaa, villaa ja kierrätyspaperia. Todella mestarillista käsityötä!
EKOLOGISIA KUVIOKUOSEJA
Kukkakuvioitu pitkä neuletakki ”Protea” on ekopuuvillan, lämpimän alpakan ja
mohairin sekoitetta. Lankojen värjäys on ympäristösertifioitu.
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!
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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 nettimyymälän ja kuvaston kautta asiakkaille yli 70 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen
markkinat kasvavat voimakkaimmin. Gudrun Sjödén on vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään
ja yrittäjyydestään, muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLE-lehden kestävyyspalkinnon. Hän
on myös ollut Ruotsin muotimerkkien viejätilaston ykkönen useina vuosina.
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