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Enkelhet & känsla

GUDRUN SJÖDÉNS GRÖNA VÅRKOLLEKTION 2019
Naturlig enkelhet och friska färgtoner från Medelhavet. Så ser
Gudrun Sjödéns vårkollektion 2019 ut. Det är olivlundar, citroner,
turkosa hav och romerska mönster i mönsterrika lager på lager
blandat med en ny baskollektion ”Gudruns gröna enkelhet” som
för tankarna till Gudrun Sjödéns enkla 70-tal.
” Jag vill komma tillbaka till det enkla i livet, arbetet och sortimentet.
Det som bara är ”rakt upp och ner” utan krusiduller. Det som varit
min idé sedan jag startade företaget 1976. 73% av våra produkter
är idag producerade av hållbara material. Det ska vara enkelt,
naturligt, grönt och hållbart. GRÖNT är givetvis noggrant utvalda
material ur ett miljömässigt perspektiv som våra kunder i hela
världen vill bära”, säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare.
VÅRENS KAMPANJ OCH KOLLEKTION NÅR
GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 22 JANUARI 2019.
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.
MEDELHAVETS MOSAIK
Mysig ull och ekologisk bomull. Den varma jacquardkoftan ”Mosaik” är
tex. inspirerad av Medelhavets mosaik och terrazzoteknik.
Perfekt till vårens kyligare kvällar.
GLADA PASTELLER
Den nya baskollektionen inspirerar till glada färgstänk i garderoben.
Skapade i noggrant utvalda naturmaterial som ekologisk ull, bomull,
modal och lin.
GUDRUN SJÖDÉN EXPANDERAR I USA
Gudrun Sjödéns unika kollektioner expanderar på flera marknader.
Tyskland är företagets största marknad. 2018 kommer den amerikanska
marknaden att passera den svenska. England, Frankrike är andra
marknader där E-handeln växer.
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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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