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KREATIV SOMMAR
Inspirert av Miró Og Mallorca

Mallorcas varme klima, øyas rike historie og spennende hager er å finne i Gudrun
Sjödéns nye sommerkolleksjon. Blant eviggrønne landskap, ville kaktuser
og ved Joan Miró Foundation fikk Gudrun Sjödén inspirasjon til en svalende
sommerkolleksjon. Her finner du tidløse plagg som gjør susen både på ferieturen
og late dager i byen eller i skyggen hjemme i hagen. Naturlige sommerplagg i
økologisk bomull, lin og lyocell.
«Reisene mine betyr mye for arbeidet mitt og hvordan jeg ser på verden.
Denne erfaringen vil jeg formidle til alle kundene mine rundt om i verden.
De skal føle at de blir involvert. Reisen til Mallorca ble spiren til sommerens
kolleksjon. Her har så mange kunstnere bodd og virket, og det ga meg masse
inspirasjon til sommerens nyheter», forteller Gudrun Sjödén, adm.dir., eier og
grunnlegger.
SOMMERKAMPANJEN OG KOLLEKSJONEN ER TILGJENGELIG
FOR GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER 2. APRIL 2019.
Gudrun Sjödén er en av Skandinavias mest fremgangsrike og unike designere med salg
over hele verden. I dag har foretaket kunder i over 70 land. Salget skjer via katalog,
e-handel og egne butikker på sju markeder. Nettbutikken står for nærmere 70 % av
foretakets globale salg.
JOAN MIRÓS HAGE
Surrealistiske malerier og modige farger. På Joan Miró Foundation og museet om
kunstneren fikk Gudrun inspirasjon til sommernyhetene. Her ble også deler av
kolleksjonen fotografert.
HJEMMENYHETER
Dekk på med urteplanter og vakkert lin. Den nye hjemmekolleksjonen er inspirert av
pressede urteplanter og håndverk.
GARDEROBENS FARGEKLATTER
Sommerens basisgarderobe er full av friske fargeklatter i naturens egne materialer.
Pasteller, viltre mønstre og behagelig økoplagg skaper en sommerlig basisgarderobe.

GUDRUN SJÖDÉN – 40 ÅR MED FARGER OG MØNSTRE

Stockholm | Est. 1976

I 1976 åpnet Gudrun Sjödén sin første butikk i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsideen går fortsatt ut på
å selge komfortable, fargerike plagg i naturlige materialer med et nordisk formspråk. Men det har skjedd mye
siden da, bant annet har Gudrun Sjödén jobbet svært bevisst med flere bærekraftige og miljøvennlige materialer.
Og kundene blir bare flere og flere. Klærne selges i dag via nettbutikk og katalog til kunder i over 70 land.
Tyskland, Storbritannia og USA er de markedene som vokser kraftigst. Opp gjennom årene har Gudrun Sjödén
mottatt en rekke priser som designer og entreprenør, f.eks. Kungens medalj Litteris et Artibus og svenske ELLEs
bærekraftspris, og hun har i flere år ligget i toppen når det gjelder eksport av svenske motemerker.
HVIS DU VIL VITE MER OM SELSKAPET, KAN DU KONTAKTE:
Monica Ekervik Hedman +46 8 50 528 064 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
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