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GUDRUN SJÖDÉNIN TALVI 2017

HILLITTYÄ URBAANIA,
VÄRIKÄSTÄ BERLIINISSÄ JA
PILKULLISTA KOIRILLE

Talvea 2017 varten Gudrun Sjödén haki inspiraatiota
urbaanin talven kauneudesta, Berliinin värikkäistä
graffiteista ja pilkuista, joista syntyi mallisto
koiralle ja emännälle.
”Talven mallisto on monipuolinen – on ylellisiä materiaalisekoitteita, kuten
mohairia ja pellavaa hillityissä väreissä, runsaita kuvioita voimakkaissa
väreissä, untuvatakki kierrätysuntuvasta ja pieni UUSI mallisto kaikille
koirien ystäville. Jotakin jokaiselle värikkäälle ja tiedostavalle naiselle siis”,
sanoo yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Gudrun Sjödén.
TALVEN KAMPANJA JA MALLISTO TULEVAT
GUDRUN SJÖDÉNIN ASIAKKAIDEN SAATAVILLE 26.9.2017.
Gudrun Sjödén Designilla on tällä hetkellä asiakkaita 52 maassa.
Tuotteita myydään kuvastojen ja nettimyymälän kautta sekä omissa
myymälöissä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Saksassa,
Isossa-Britanniassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa. Gudrunin
verkkokauppa viettää 20-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2017 ja sen kautta
tapahtuu lähes 70 % yrityksen maailmanlaajuisesta myynnistä.
YLELLISTÄ MOHAIRIA, ALPAKKAA JA PELLAVAA
HILLITYISSÄ VÄREISSÄ
Erilaisia harmaan, luonnonvärisen ja mustan sävyjä nyppyisessä alpakassa,
pörröisessä mohairissa ja kudotussa pellavassa. Tämä ylellinen ja hillitty,
laatumateriaaleista tehty vaatemallisto sopii loistavasti kaupunkielämään.
VOFF, VOFF – GUDRUNIN UUSI KOIRAMALLISTO
Olemme luoneet koirien ystäville käytännöllisiä vaatteita pitkille
lenkeille, hauskoja ja leikkisiä koiran vaatteita sekä peiton, ruokakupin,
pyyhkeen ja tyynyn koirille.
73 % PERUSVAATTEISTAMME VALMISTETAAN
KESTÄVISTÄ MATERIAALEISTA
Yhdistä talvimallistoon Gudrunin laajan perusmalliston vaatteita
ja ainutlaatuisia asusteita, joista on saatavana monia kauniita värejä.
73 % Gudrun Sjödénin tuotteista valmistetaan nykyisin kestävistä
materiaaleista. Tänä vuonna on kulunut 25 vuotta siitä, kun aloitimme
mukavan ekopuuvillamme valmistuksen Kreikassa – eläköön!
”GUDRUN SJÖDÉN 40 VUOTTA VÄREJÄ JA DESIGNIA”

Stockholm | Est. 1976

1976 Gudrun Sjödén perusti ensimmäisen myymälänsä Tukholman Regeringsgatanille. Gudrunin liikeideana on
aina ollut valmistaa tyyliltään pohjoismaisia ja mukavia vaatteita luonnonmateriaaleista. Vuosien aikana on kuitenkin
ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Gudrun Sjödén on muun muassa panostanut määrätietoisesti kestävästi tuotettujen
ja ympäristöystävällisten materiaalien käytön lisäämiseen. Asiakkaita tulee myös koko ajan lisää. Vaatteita myydään
nykyisin nettimyymälän ja kuvaston kautta asiakkaille 52 maahan, joista Saksan, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen markkinat
kasvavat nopeimmin. Gudrun Sjödén on vuosien varrella saanut monia palkintoja suunnittelijantyöstään ja yrittäjyydestään,
muun muassa Ruotsin kuninkaan Litteris et Artibus -mitalin ja ELLEN kestävän kehityksen palkinnon. Lisäksi yritys
on ollut monen vuoden ajan kärkiyrityksiä ruotsalaisten muotimerkkien viennissä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64, monica.hedman@gudrunsjoden.se
Lehdistöedustaja ja tuotteiden lainaaminen:

RMPR Åsa Larsson, (+46) 72 558 18 00, asa@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
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GRAAFISIA KUVIOITA
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