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All världens helg
Vi är alla en del av den globala världen. Hos oss i norr är det mörkt
och kallt medan det hos andra är soligt och varmt. Den här julen har vi
inspirerats av det globala. Resultatet blev färger som symboliserar olika
delar av vår värld. Det blev ockragult för Mexiko, oblekt och snöstorm
för Arktis, agavegrönt för Sydamerika, rött för Kina och grågrönt för
Norden. Det är en mönsterfylld kollektion med allt från exklusivt siden för
Nobelfesten och värmande lager-på-lager i ull till hemtextilier för mysiga
dagar under ”världens alla helger”. En kollektion skapad för all världens
kvinnor i naturens egna material.
JULENS KAMPANJ OCH KOLLEKTION NÅR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER I MITTEN AV
NOVEMBER 2019.

Gudrun Sjödén Design har idag kunder i över 70 länder. Försäljningen sker via katalog, webb och
egna butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA. Just nu drivs
försäljningen av expansionen i USA och Tyskland som är företagets största marknad. Under vintern
2019 planerar företaget att öppna upp för försäljning i Hong Kong och Kina.

JULENS KOLLEKTION INNEHÅLLER:
OCKRAGULT OCH BRODERAT I MEXIKO
Stickad ornamentik och färgmättade broderier på vävd ekobomull, stickat lin
och återvunnen bomull.
OBLEKTA, FROSTIGA SNÖBLOMMOR
Reliefstickat, rikt broderat, filtad ull och modaltrikå – varma plagg inspirerade
av nordisk folkkonst och Grönland.AGAVEGRÖNT OCH KOBOLTBLÅTT
Med inspiration från Sydamerikas tropiska nätter har vi skapat mönstret ”Azur” på linne och trikå.
RÖDASTE RÖTT I SIDEN OCH VELOUR
Lotusen, evighetens blomma, tryckt på siden blev en magnifik högtidsklänning på Gudrunvis liksom
festlig velour med silverprickar. En grupp plagg och arbetade tillbehör som ger avtryck på såväl en
Nobelfest som under julens högtider.
GRÖNT MYS FRÅN MORGON TILL KVÄLL
Textilier för hemmet och mysplagg för långa, lediga dagar. Här finns allt från fina juldukar och
gardiner till keramikkoppar och mysiga morgonrockar. Unika julklappar till dig själv och hela släkten.
GRÖNA JULKLAPPAR I NATURENS MATERIAL
Gör tomten en tjänst och fyll säcken med eko-favoriter. Den här julen har Gudrun fler klapptips än
någonsin. Se bifogad sida.
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1976 öppnade Gudrun Sjödén sin första butik på Regeringsgatan i Stockholm. Affärsidén är bekväma
färgstarka plagg i naturmaterial med ett nordiskt formspråk. Gudrun Sjödén arbetar medvetet med
fler hållbara och miljömedvetna material. Och kunderna blir bara fler och fler. Kläderna säljs idag via
webb, katalog till kunder i över 70 länder, där Tyskland, USA och Frankrike är de marknader som växer
kraftigast. Gudrun Sjödéns har mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och har
toppat den svenska modeexporten i flera år.

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

