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Kulturtantens triumf –
nu firar Gudrun Sjödén
20 år med E-handel
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Redan 1997 startade Gudrun Sjödén sin första webbshop. Med stor nyfikenhet för ny digital
teknik och internationell handel var hon en av pionjärerna online i mitten av 90-talet.
Bolaget säljer idag sina färgstarka kläd- och hemtextilkollektioner till kunder i 52 länder
via sin prisbelönta webbshop. Nu ligger fokus på global expansion och tillväxt.
GUDRUN SJÖDÉN FIRAR 20 ÅR PÅ WEBBEN I 20 DAGAR
FRÅN 6 TILL 25 SEPTEMBER FIRAR FÖRETAGET 20 ÅR MED E-HANDEL
” Jag har alltid varit nyfiken på ny teknik och direkt kommunikation med kunderna. Med den digitala tekniken kunde vi
direkt nå kunder över hela världen. Vår färgstarka kund är lika nyfiken som jag- det såg vi redan 1997. Jag läser aldrig
bruksanvisningar, jag ger mig bara på det. Eftersom vi har drivit katalogförsäljning sedan 70-talet hade vi redan flödet med
lager och logistik i huset. Den kunskapen saknade många andra som hoppade på ”internettåget” i mitten av 90-talet.
1997 lade vi ut vår första webbshop med en tecknad ”flygande dam” på första sidan. Onlineförsäljningen är idag vår största
distributionskanal och står för närmare 60% av omsättningen- den växer och växer. Senaste året har vår fokusmarknad
USA ökat 30% online- makalöst….
Kulturtantens triumf har någon sagt- det tycker jag är kul” säger Gudrun Sjödén, ägare, VD och chefsdesigner.
”WEBSHOP OF THE YEAR”
E-handeln har varit avgörande för Gudrun Sjödéns expansion. Kunderna i norden var tidigast och gradvis har övriga
marknader, framför allt USA & Tyskland, växt online. Gudrun Sjödéns framgångssaga har under åren fått en hel del
utmärkelser för sitt företagande. 2013 valdes webbshopen till ”Webshop of the year” på den årliga tyska Neocom galan, en
av de viktigaste utmärkelserna i Tyskland gällande internet och distanshandel.

Gudrun firar 20 år på
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GUDRUN FIRAR 20 ÅR I 20 DAGAR MED BULLER OCH BÅNG
I 20 dagar kommer Gudrun Sjödén att fira på alla sina marknader och i alla sina 22 butiker,
i sju länder. Gudrun har ritat ihop en liten specialkollektion, den flygande damen kommer
tillbaka i ny tappning och det blir filmer och färgsprakande erbjudande varje dag.
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Webben hösten 2017

Gudrun Sjödén startade sitt företag 1976. Idag omsätter företaget närmare 800 miljoner och säljer sina unika
kläd- och hemtextilkollektioner genom egna butiker i Sverige, Danmark, Norge, Finland, USA, Storbritannien
och Tyskland samt via distanshandel/webb/katalog till kunder i 52 länder. 2017 ser ut att bli det bästa året
någonsin med försäljningsökning på 9%. Företaget har under flera år legat i toppen för svensk modeexport och
Gudrun Sjödén har fått en rad utmärkelser bla. Litteris et Artibus av Hans Majestät Konungen för sina insatser
som klädskapare och ELLES hållbarhetspris.

