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GUDRUN SJÖDÉNS JULKOLLEKTION 2018

GUDRUN SJÖDÉNS JULKOLLEKTION
– MED VÄRLDEN SOM INSPIRATION
Världens mönster mixas och möts i Gudrun Sjödéns
JULKOLLEKTION 2018. Nyheterna för oss till fyra olika världsdelar.
I kollektionen blandas Japans enkla linjer och Nordens dekorativa
ornamentik med Afrikas frodiga mönsterrikedom. Dessutom har Gudrun
och designteamet tagit fram färgstarka julklappstips, vackert hantverk
och nyheter i natursköna material.
”Under mina resor hittar jag alltid ny inspiration och kunskap. Går man på
djupet av varje kultur och kontinent så finns många gemensamma drag, den
folkloristiska traditionen är nästan alltid färgstark. I den här julkollektionen vill
jag lyfta några av dessa kreativa platser som ständigt inspirerar”,
berättar Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare.
JULKOLLEKTIONEN NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 13 november, 2018.
Gudrun Sjödén är en av Skandinaviens mest framgångsrika och unika designer
med världsomspännande försäljning. Företaget har idag kunder i fler än 70 länder.
Försäljningen sker via katalog, e-handel och egna butiker på sju marknader.
Webbshoppen står för närmare 70% av företagets försäljning globalt.
GUDRUNS GODA GÄRNING
I år går 10% av försäljningen av klänningen ”Zebra” och tröjan ”Tanzi” till AID BY
TRADE FOUNDATION. Cotton maid in Africa är en intiativ som startades 2005 med
fokus på att lära ut hållbara och miljövänliga odlingsmetoder till bomullsbönder i
Afrika. Bomullen har flera fördelar jämfört med konventionellt odlad bomull.
Genmanipulerat frö (GMO) används inte, odlingarna bevattnas enbart med
regnvattten och urskogar avverkas inte för att skapa odlingsbar landyta.
HANDENS VERK
Utsökta juldekorationer i handmålat papier maché, ull och återvunnet papper kan
smycka varje hem. Vilka mästerverk!
EKOLOGISK MÖNSTERMIX
Den blomstrande långkoftan ”Protea” är stickad i ekologisk bomull, varm alpackamix
och mohair. Garnfärgningen är certifierad ur ett miljöhänseende.
73% AV VÅRA BASPLAGG ÄR PRODUCERADE AV HÅLLBARA MATERIAL
Kombinera allt mönstrat med Gudruns stora baskollektion och unika accessoarer.
73% av Gudrun Sjödéns produkter är idag producerade av hållbara material.
I år firar vi 25 år med tillverkning i Grekland av vår sköna ekologiska bomull – Hurra!
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GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR AV FÄRG & MÖNSTER
1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm. Affärsidén är fortfarande
bekväma färgstarka plagg i naturmaterial med ett nordiskt formspråk. Men mycket har hänt under åren.
Bland annat har Gudrun Sjödén arbetat mycket medvetet med fler hållbara och miljömedvetna material.
Och kunderna blir bara fler och fler. Kläderna säljs idag via webb och katalog till kunder i fler än 70 länder,
där Tyskland, Storbritannien och USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har genom åren mottagit
mängder av utmärkelser som designer och entreprenör, t ex. Kungens medalj Litteris et Artibus och
ELLES Hållbarhetspris, och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år.
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RMPR, Rossana Mariano, +46 8 441 43 61, rossana@rmpr.se
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