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Enkelhed og følelse
PRESSEMEDDELELSE FORÅR 2019

GUDRUN SJÖDÉNS GRØNNE FORÅRSKOLLEKTION 2019
Naturlig enkelhed og friske farver fra Middelhavet. Sådan ser Gudrun 
Sjödéns forårskollektion 2019 ud. Det er olivenlunde, citroner, turkisblåt 
hav og romerske mønstre i mønsterrige lag på lag blandet med en ny 
basiskollektion "Gudruns grønne enkelhed", der skaber associationer 
om Gudrun Sjödéns enkle halvfjerdsere.

"Jeg vil gå tilbage til det enkle i livet, arbejdet og sortimentet. Det der 
bare er "lige op og ned" uden for mange kruseduller. Det der har været 
min idé, siden jeg startede firmaet i 1976. 73 % af vores produkter 
er i dag produceret af bæredygtige materialer. Det skal være enkelt, 
naturligt, grønt og bæredygtigt. DET GRØNNE er naturligvis materialer 
udvalgt omhyggeligt ud fra et miljømæssigt perspektiv, som vores 
kunder i hele verden vil gå i", fortæller Gudrun Sjödén, adm. direktør, 
ejer og grundlægger. 

FORÅRETS KAMPAGNE OG KOLLEKTION KOMMER  
UD TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER D. 22. JANUAR 2019. 
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. 

MIDDELHAVETS MOSAIK
Lækker uld og økologisk bomuld. Den varme jacquardcardigan "Mosaik"  
er f.eks. inspireret af Middelhavets mosaik og terrazzoteknik. Perfekt til  
forårets lidt køligere aftener.

GLADE PASTELLER
Den nye basiskollektion inspirerer til glade farvepift til garderoben.  
Lavet i omhyggeligt udvalgte naturmaterialer som økologisk uld,  
bomuld, modal og hør. 

GUDRUN SJÖDÉN EKSPANDERER I USA
Gudrun Sjödéns unikke kollektioner ekspanderer på flere markeder. Tyskland er 
virksomhedens største marked. I 2018 vil det amerikanske marked overhale det 
svenske. England og Frankrig er andre markeder med vækst i e-handlen. 

”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
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