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GUDRUN SJÖDÉN ÅBNER
KONCEPTBUTIK I
GRØNNE FREIBURG
Den 31. marts blev dørene slået op til
Gudrun Sjödéns nye farverige konceptbutik i den
tyske universitetsby Freiburg. Det er virksomhedens
butik nummer 22 og den niende i Tyskland.
300 tyske Gudrun-fans kom til indvielsen og kunne møde
Gudrun, se en catwalk, sludre og shoppe fra den nye farverige
sommer- og boligtekstilkollektion.
Gudrun Sjödéns butik i Freiburg er på 300 m2 fordelt
over to etager. Som altid har Gudrun selv tegnet og valgt
farverne til butikken. Butikken er fuld af farverige patinerede
vægge, nymalede og mønstrede vintagemøbler, billeder fra
katalogerne og Gudruns egne akvareller.
Universitetsbyen Freiburg er kendt for sin gamle arkitektur
og sin grønne profil. Her findes der allerede mange Gudrun
Sjödén-kunder, der handler via katalogerne og netbutikken.
Tyskland er Gudrun Sjödéns største marked. Gennem 35 år
er postordre- og nethandlen samt ni butikker i hele Tyskland
blevet opbygget.
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GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG MØNSTRE
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 52 lande,
hvor Tyskland, Storbritannien og USA er de største vækstmarkeder. Gudrun Sjödén har
modtaget et utal af priser som designer og iværksætter og har i flere år været førende
inden for svensk eksport af modetøj.
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