Kulttuuritantan riemuvoitto –
Gudrun Sjödén viettää sähköisen
kaupankäyntinsä 20-vuotisjuhlaa

20

TJOOHOO!

årpå

webben

Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen nettimyymälänsä jo vuonna 1997. Uudesta digitekniikasta
ja kansainvälisestä kaupankäynnistä kiinnostunut Gudrun Sjödén oli ensimmäisten joukossa
luomassa nettimyymäläänsä 90-luvun puolivälissä. Yritys myy palkitussa nettimyymälässään
värikkäitä vaate- ja kodintekstiilimallistoja asiakkaille 52 maahan. Nyt on etusijalla
maailmanlaajuinen laajeneminen ja kasvu.

GUDRUN SJÖDÉN VIETTÄÄ NETTIMYYMÄLÄNSÄ 20-VUOTISJUHLAA 20 PÄIVÄN AJAN
YRITYS JUHLII SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNTINSÄ 20-VUOTISMERKKIPÄIVÄÄ 6.–25. SYYSKUUTA
”Olen aina ollut kiinnostunut uudesta tekniikasta ja suorasta viestinnästä asiakkaiden kanssa. Digitekniikan avulla
pystyimme tavoittamaan asiakkaat heti kaikkialla maailmassa. Värikäs asiakkaamme on yhtä utelias kuin minä –
totesimme sen välittömästi vuonna 1997. En lue koskaan käyttöohjeita vaan aloitan käytön saman tien. Olemme
harjoittaneet postimyyntiä 70-luvulta lähtien, joten meillä oli varastossamme ja logistiikassamme jo toimivat rutiinit.
Sitä tietoa ei ollut kaikilla, jotka hyppäsivät ”internetkelkkaan” 90-luvun puolivälissä. 1997 julkaisimme ensimmäisen
verkkokauppamme, jonka aloitussivulle oli piirretty ”lentävä lady”. Online-myyntimme on nykyisin suurin jakelukanavamme
ja vastaa noin lähes 60 % liikevaihdosta – ja kasvaa kasvamistaan. Viime vuonna fokusmarkkinoidemme Yhdysvaltojen
online-myynti kasvoi 30 % – todella suurenmoista...
Kulttuuritantan riemuvoitto, on joku sanonut – se on minusta hauskasti ilmaistu”
sanoo yrityksen omistaja sekä design- ja toimitusjohtaja Gudrun Sjödén.
”WEBSHOP OF THE YEAR”
Sähköinen kaupankäynti on ollut ratkaisevaa Gudrun Sjödénin toiminnan laajenemiselle. Pohjoismaiset asiakkaat olivat
ensimmäisiä, ja muilla markkinoilla, ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Saksassa, online-myynti on kasvanut asteittain. Gudrun
Sjödén on menestystarina, ja Gudrun on saanut vuosien mittaan koko joukon kunniamainintoja yrittäjyydestään. Vuonna 2013
Gudrunin nettimyymälä sai vuosittain järjestettävässä saksalaisessa Neocom-gaalassa
yhden Saksan tärkeimmistä internetiä ja etämyyntiä koskevista kunniamaininnoista: ”webshop of the year”.
GUDRUN VIETTÄÄ 20-VUOTISJUHLAA RIEHAKKAASTI 20 PÄIVÄN AJAN
Gudrun Sjödén juhlistaa merkkivuotta 20 päivän ajan kaikilla markkinoillaan ja kaikissa seitsemässä
eri maassa sijaitsevissa 22 myymälässään. Gudrun on suunnitellut erikoismalliston, lentävä lady palaa
uudistuneena, verkkosivuilla julkaistaan videoita ja joka päivä on luvassa värikkäitä tarjouksia.
Gudrun Sjödén perusti yrityksensä 1976. Nykyisin yrityksen liikevaihto on lähes 800 miljoonaa. Yritys myy
ainutlaatuisia vaate- ja kodintekstiilimallistojaan omissa myymälöissä Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa,
Suomessa, Yhdysvalloissa, Englannissa ja Saksassa sekä etämyynnin/nettimyymälän/tuotekuvaston kautta
asiakkaille 52 maahan. Vuodesta 2017 näyttää tulevan yrityksen historian paras vuosi myynnin kasvaessa
9 %. Yritys on useiden vuosien ajan ollut muotialan ruotsalaisten vientiyritysten kärjessä, ja Gudrun Sjödén
on saanut useita kunniamainintoja, mm. Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin panostuksistaan
vaatesuunnittelijana sekä ELLE-lehden kestävän kehityksen palkinnon.
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