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”GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG DESIGN”
I 1976 åbnede Gudrun Sjödén sin første butik i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsidéen er stadig 
bekvemt farverigt tøj i naturmaterialer med et nordisk formsprog. Men der er sket meget i årenes løb. 
Blandt andet har Gudrun Sjödén arbejdet meget bevidst med flere bæredygtige og miljøbevidste 
materialer. Og der bliver stadig flere kunder. Tøjet sælges i dag via netbutikken, kataloger udsendt til 
kunder i mere end 70 lande, hvor Tyskland, Storbritannien og USA er de største vækstmarkeder.  
Gudrun Sjödén har gennem årene modtaget et utal af priser som designer og iværksætter, f.eks. den 
svenske konges fortjenstmedalje Litteris et Artibus og ELLE's pris for bæredygtighed, og har i flere år været 
førende inden for svensk eksport af modetøj.

FLERE PRESSEMEDDELELSER: 
Monica Ekervik Hedman tlf. +46 850 528 064 monica.hedman@gudrunsjoden.se 
Du finder flere pressemeddelelser og billeder på www.gudrunsjoden.se 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sverige
Tlf  : (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com

PRESSEMEDDELELSE VINTER 2018

GUDRUN SJÖDÉNS VINTERKOLLEKTION 2018 

JORDFARVER OG 
HIMMELSKE MØNSTRE
Himmel og jord mødes i Gudrun Sjödéns 
VINTERKOLLEKTION 2018. Vinterens kollektion rummer 
alt fra afdæmpede jordfarver i lækre materialer som 
uld, mohair, økobomuld, lyocell og hør til en gruppe 
farverigt tøj med englelige mønstre. 

De stærke suggestive studiebilleder til kampagnen 
er taget af fotograferne Carl Bengtsson og Mats Widén i 
et snedækket Österlen.
VINTERKOLLEKTIONEN KOMMER UD TIL 
GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER DEN 25. SEPTEMBER 2018.
Gudrun Sjödén er en af Skandinaviens mest succesfulde og unikke 
designere med salg i hele verden.
Virksomheden har i dag kunder i mere end 70 lande. Salget sker via kataloger, 
hjemmesiden og egne butikker på syv markeder. Netbutikken står for 
omkring 70 % af virksomhedens salg globalt. 

GENBRUGSBOMULD
Alt i Gudrun Sjödéns kollektioner er fremstillet af naturens egne materialer. 
Til vinteren 2018 har vi opgraderet de grønne værdier og har arbejdet 
med tøj i genvundne materialer, hvor rester fra tidligere tekstilproduktion er 
farvesorteret og spundet til nye fibre. 

AKVARELENGLE
I år kan man se flere sneengle i vinterkollektionen, alle med forskellige 
personligheder. Alle temaerne starter med Gudruns egne akvareller. Her til vinter 
er der en masse ensfarvet tøj, men også en gruppe inspireret af engle.

73 % AF VORES BASISTØJ ER  
PRODUCERET AF BÆREDYGTIGE MATERIALER 
Kombinér alt mønstret med Gudruns store basiskollektion og unikke accessories. 
73 % af Gudrun Sjödéns produkter er i dag produceret af bæredygtige 
materialer. I år fejrer vi 25 år med produktion i Grækenland af vores skønne 
økologiske bomuld – Hurra!
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