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GUDRUN SJÖDÉNS VINTER 2017

SPARSMAKAT URBANT,
FÄRGSTARKT I BERLIN &
PONGOPRICKAR FÖR VOVVAR
Vintern 2017 inspireras Gudrun Sjödén av
urbant vintervackert, färgstark grafitti i Berlin och en
pongoprickig kollektion för matte och vovve.
”Vinterns kollektion har ett brett register- här finns lyxiga
materialblandningar i mohair och lin i dova toner, mönstermyller i
knallfärger, en dunkappa med återvunnet dun och så en liten
NY kollektion för alla hundälskare. Något för alla färgstarka och medvetna
kvinnor med andra ord” säger Gudrun Sjödén VD och grundare.
VINTERNS KAMPANJ OCH KOLLEKTION NÅR
GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 26 SEPTEMBER 2017.
Gudrun Sjödén Design har idag kunder i 52 länder. Försäljningen sker
via katalog, webben och egna butiker i Sverige, Norge, Finland,
Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Gudruns webshop firar 20 år
i 2017 och står för närmare 70% av företaget försäljning globalt.
LYXIG MOHAIR, ALPACKA & LIN I DOVA FÄRGER
Olika toner av grått, natur och svart i knögglig alpacka, fluffig
mohair och vävt lin. Den här lyxiga och sparsmakade gruppen plagg
med hög materialkänsla passar utmärkt för det urbana livet.
VOFF, VOFF - GUDRUNS NYA HUNDKOLLEKTION
För alla hundälskare har vi skapat praktiska plagg för långpromenader,
skojiga & knasiga plagg att matcha hunden med och så täcke,
matskål, handduk och kudde för våra vovvar.
73% AV VÅRA BASPLAGG ÄR
PRODUCERADE AV HÅLLBARA MATERIAL
Kombinera vinternskollektionen med Gudruns stora baskollektion och alla
unika tillbehör i en rik färgskala. 73% av Gudrun Sjödéns produkter
är idag producerade av hållbara material. I år firar vi 25 år med tillverkning
i Grekland av vår sköna ekologiska bomull – Hurra!

”GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR AV FÄRG & MÖNSTER”

Stockholm | Est. 1976

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 genom åren mottagit
mängder av utmärkelser som designer och entreprenör- tex. Kungens medalj Litteris et Artibus och
ELLES Hållbarhetspris- och har toppat den svenska exporten av modemärken i flera år.

FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION KONTAKTA:
Monica Ekervik Hedman 08 – 505 280 64,
monica.hedman@gudrunsjoden.se

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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GRAFISKA MÖNSTER
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Gudruns hållbaraste
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