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GUDRUN SJÖDÉNIN TALVIMALLISTO 2018

MAANLÄHEISIÄ
SÄVYJÄ JA TAIVAALLISIA
KUVIOITA
Gudrun Sjödénin TALVIMALLISTOSSA 2018 kohtaavat maa
ja taivas. Talven mallistossa on kaikkea hillityistä maanläheisistä
sävyistä ja herkistä materiaaleista, kuten villasta, mohairista,
ekopuuvillasta, lyocellista ja pellavasta joukkoon värikkäitä ja
enkelikuvioituja vaatteita.
Kampanjan voimakkaasti vihjailevat studiokuvat ovat
Carl Bengtssonin ottamia ja lumisessa Österlenissä otetut
kuvat Mats Widénin kädenjälkeä.
TALVIMALLISTO TULEE GUDRUN SJÖDÉNIN
ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 25.9.2018.
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.
KIERRÄTETTY PUUVILLA
Kaikki Gudrun Sjödénin mallistojen tuotteet on valmistettu luonnon omista
materiaaleista. Talven 2018 mallistoon olemme tuoneet lisää virheitä arvoja ja
käyttäneet tekstiilituotannon hävikkimateriaaleja, jotka on lajiteltu
väreittäin ja joista on kehrätty uusia kuituja.
AKVARELLIENKELEITÄ
Tämän talven mallistossa on lumienkeleitä, joilla jokaisella on oma luonne.
Kaikki aiheet ovat lähtöisin Gudrunin maalaamista akvarelleista. Talvimallistossa on paljon
yksivärisiä vaatteita mutta myös joukko enkeleiden innoittamia vaatteita.
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, IsonBritannian 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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