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Pelkistetty tyyli & tuntu 
LEHDISTÖTIEDOTE KEVÄT 2019

GUDRUN SJÖDÉNIN VIHREÄ KEVÄTMALLISTO 2019 
Luonnollista yksinkertaisuutta ja raikkaita sävyjä Välimereltä. Niitä 
on Gudrun Sjödénin kevätmallistossa 2019. Oliivilehdot, sitruunat, 
turkoosi meri ja roomalaiskuviot yhdistyvät kerroksittain uuden 
”Gudrunin vihreää yksinkertaisuutta” -perusmallistossa, joka henkii 
Gudrun Sjödénin yksinkertaista 70-luvun tyyliä.

”Haluan palata elämän, työn ja valikoiman yksinkertaisuuteen. 
Mallistossa on vain pelkistettyjä vaatteita, joissa ei ole turhia koristeita. 
Se on ollut ajatukseni yritykseni perustamisesta vuodesta 1976 lähtien. 
73 % tuotteistamme valmistetaan nykyisin kestävistä materiaaleista. 
Kaiken pitää olla yksinkertaista, luonnollista, vihreää ja kestävää. 
VIHREÄÄ ovat tarkkaan valitut ympäristöystävälliset materiaalit, joita 
asiakkaamme kaikkialla maailmassa haluavat käyttää”, sanoo yrityksen 
toimitusjohtaja, omistaja ja perustaja Gudrun Sjödén. 

KEVÄÄN KAMPANJA JA MALLISTO TULEVAT  
GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 22.1.2019. 
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. 

VÄLIMEREN MOSAIIKKIA
Lämmintä villaa ja ekopuuvillaa. Lämmin jacquard-neuletakki ”Mosaik” on 
Välimeren mosaiikkien ja terrazzo-tekniikan innoittama.  
Se sopii loistavasti viileisiin kevätpäiviin.

ILOISIA PASTELLISÄVYJÄ
Uusi perusmallisto inspiroi lisäämään iloisia väriläiskiä vaatekaappiin. Vaatteet 
on valmistettu tarkoin valikoiduista luonnonmateriaaleista, kuten ekologisesta 
villasta, puuvillasta, modaalista ja pellavasta. 

GUDRUN SJÖDÉN LAAJENTAA YHDYSVALLOISSA
Gudrun Sjödénin uniikit mallistot leviävät uusille markkinoille. Yrityksen suurin 
markkina-alue on Saksa. Yhdysvaltain markkinat ohittavat Ruotsin markkinat 
vuonna 2018. Muita markkinoita, joilla verkkokauppa on kasvussa, ovat Iso-
Britannia ja Ranska. 
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Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se 
Marsaana Communications Oy: Tytti Varila +358 40 062 9225 tytti@marsaana.com
Gudrun Sjödén Design AB   
Box 47633, Upplagsvägen 1, SE- 11794 Stockholm, Sweden
Tel: (+46)850528080, www.gudrunsjoden.com

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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