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PRESSMEDDELANDE
 

GUDRUN SJÖDÉN  
ÖPPNAR  KONCEPTBUTIK  
I GRÖNA FREIBURG 
31 mars slog dörrarna upp till Gudrun Sjödéns  
nya färgstarka konceptbutik i Tyska universitets 
staden Freiburg. Det blir företagets 22:a butik  
och den nionde i Tyskland. 

300 Tyska Gudrunfans kom till invigningen och fick möta 
Gudrun, njuta av en catwalk, bubbel och shoppa den nya 
färgstarka sommar- & hemtextilkollektionen.

Gudrun Sjödéns butik i Freiburg är på 300m2 i två plan.  
Som vanligt har Gudrun själv ritat och färgsatt butiken. 
Butiken är fylld av färgstarka patinerade väggar, ommålade 
& mönstrade vintagemöbler, bilder från katalogerna och 
Gudruns egna akvareller. 

Universitetsstaden Freiburg är känd för sin gamla arkitektur 
och sin gröna profil. Här finns redan många Gudrun Sjödén 
kunder som handlar via katalog och webbshoppen.

Tyskland är Gudrun Sjödéns största marknad.  
I 35 år har byggt upp distanshandel, webbhandeln  
och nio butiker runt om i Tyskland.

FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION KONTAKTA: 
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se 
RMPR, Magrina Kovac magrina@rmpr.se
Gudrun Sjödén Design AB   
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sweden
Tel: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com

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, katalog till kunder i 52 länder, där  
Tyskland, Storbritannien, USA är de som växer kraftigast. Gudrun Sjödéns har mottagit  
mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och har toppat den svenska  
exporten av modemärken i flera år.
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