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GUDRUN SJÖDÉNS VÅR 2018

NATURNÄRA NORDISKT &
SOFISTIKERAD PUNK

Gudrun Sjödéns vårkollektion 2018 är ett resultat av
hennes färgstarka drivkraft som designer och entreprenör.
Det är en hyllning till det naturnära nordiska, 60-talets
rebelliska London och starka kvinnor som tar för sig.

”Jag startade företaget 1976 för att göra plagg med precis det innehåll jag själv
ville ha. Kläder för mig själv och mina gelikar. Vårens kollektion är ett resultat
av detta. Här ryms det artistiskt naturnära, med akvarellkänsla och blommor,
äkta hantverk från världens alla hörn och en stilren rebell som en protest mot
det damiga svårburna modet. Jag har kvinnor i alla åldrar och figurer som
kunder. Starka kvinnor som tar för sig. Så har min idé sett ut sedan starten och
så ser vår framtid ut, säger Gudrun Sjödén, VD, ägare och grundare.”
VÅRENS KAMPANJ OCH KOLLEKTION NÅR
GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 25 JANUARI 2018.
Gudrun Sjödén är en av Skandinaviens mest framgångsrika och unika designer
med världsomspännande försäljning. Företaget har idag kunder i 52 länder.
Försäljningen sker via katalog, e-handel och egna butiker på sju marknader.
Gudruns webbshop firar 20 år, år 2017, och står för närmare 70% av företagets
försäljning globalt.
PLATTA BLOMMOR FRÅN 60-TALET
Med inspiration från 60-talet målade Gudrun ett fång flerfärgade blommor.
Det blev en härligt uttrycksfull grupp plagg i vävt lin/bomull som kan kombineras
med mjuk micromodal i sköna lager på lager på lager.
ÄKTA HANTVERKET
Designgruppen runt Gudrun älskar hantverk och folklore.
Därför skapades en grupp plagg inspirerat av det äkta hantverket ”tie-and-dye”
från Indien och japanska broderi tekniken Sashiko.
EN FLIRT MED KAXIGA WESTWOOD
Alla Gudrun girls har en punkdrottning i sig. Att få vara sig själv, på sitt alldeles
egna sätt – det är Gudrun. Ur detta skapades mönstret ”Festival” i ekobomull
och ballongkjolen ”Brixton och ”London”. Coola grafiska rutor i kollision med
färgsprakande lekfullhet.
73% AV VÅRA BASPLAGG ÄR PRODUCERADE AV HÅLLBARA MATERIAL
Kombinera allt mönstrat med Gudruns stora baskollektion och unika
accessoarer. 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!
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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.

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, www.gudrunsjoden.com
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