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GUDRUN SJÖDÉNS VINTER 2017

EKSKLUSIVT URBANT,
FARVERIGT I BERLIN OG
PONGOPRIKKER TIL VOVSEN

Til vinteren 2017 er Gudrun Sjödén inspireret af
urbant vintersmuk, farverig graffiti i Berlin og en pongoprikket kollektion til hundeejeren og vovsen.
”Vinterens kollektion er alsidig – her er der luksuriøse materialeblandinger i mohair og hør i afdæmpede nuancer, mønstermylder i
pangfarver, en dunfrakke med genbrugte dun og så en lille NY kollektion
til alle hundeelskere. Med andre ord noget for alle farverige og bevidste
kvinder”, fortæller Gudrun Sjödén, adm. direktør og grundlægger.
VINTERENS KAMPAGNE OG KOLLEKTION KOMMER UD
TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER D. 26. SEPTEMBER 2017.
Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 lande. Salget sker via kataloger,
hjemmesiden og egne butikker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland,
Storbritannien og USA. Gudruns webshop fejrer 20 år i 2017 og står for
ca. 70 % af virksomhedens salg globalt.
LUKSURIØS MOHAIR, ALPAKA OG HØR I AFDÆMPEDE NUANCER
Forskellige nuancer af grå, natur og sort i struktureret alpaka, vamset
mohair og vævet hør. Denne luksuriøse og eksklusive gruppe tøj i eksklusive
materialer passer godt til det urbane liv.
VOFF, VOFF – GUDRUNS NYE HUNDEKOLLEKTION
Til alle hundeelskere har vi designet praktisk tøj til lange gåture,
sjovt og spændende tøj, der matcher med hunden, og så en hundejakke,
madskål, håndklæde og pude til vores vovser.
73 % AF VORES BASISTØJ ER
PRODUCERET AF BÆREDYGTIGE MATERIALER
Kombiner vinterkollektionen med Gudruns store basiskollektion
og alle de unikke accessories i en stor farveskala.
73 % af Gudrun Sjödéns produkter er i dag produceret af bæredygtige
materialer. I år fejrer vi 25 år med produktion i Grækenland af
vores skønne økologiske bomuld – Hurra!

”GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG DESIGN”

Stockholm | Est. 1976

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 Sjödéns har gennem årene modtaget et utal af priser som designer og
iværksætter, f.eks. den svenske konges fortjenstmedalje Litteris et Artibus og ELLE’s pris for bæredygtighed,
og har i flere år været førende inden for svensk eksport af modetøj.

FOR YDERLIGERE INFORMATIONER, KONTAKT:
Holm & Bertung – Palle von Onsberg Rahbek (0045) 33 26 21 01 palle@holmogbertung.dk
Kommunikations- og pressechef Monica Ekervik Hedman +46 (0) 850 528 064
monica.hedman@gudrunsjoden.se
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sverige
Tlf : (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com
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