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PRESSMEDDELANDE STORA NYGATAN

GUDRUN SJÖDÉNS FÄRGSTARKA VÄRLD 
Gudrun Sjödén är en av Sveriges mest framgångsrika designer med världsomspännande försäljning.  
Hon har mottagit mängder av utmärkelser som designer och entreprenör och ligger i toppen av export  
av svenska modemärken sedan flera år. I över 40 år har hon nått målgrupper som modeindustrin ofta 
medvetet har valt bort och skapat kläder för kvinnor som vågar sticka ut från mängden.  
Gudrun Sjödén öppnade sin första butik i centrala Stockholm år 1976. Kollektionerna med egna unika 
mönster, starka färger och i rena naturmaterial blev genast en succé. Idag har Gudrun Sjödén ungefär  
450 anställda världen över och kunder i över 70 länder. Försäljningen sker genom e-handel, unik katalog 
och 23 egna butiker i Europa och New York. Även nu, då rådande omständigheter påfrestar  
branschen, fortsätter Gudrun Sjödén att sprida färgstark glädje bland sina kunder och e-handeln 
fortsätter gå i positiv riktning.

FÖR MER FÖRETAGSINFORMATION KONTAKTA: 
Christel Blomberg,  08 505 280 73, christel.blomberg@gudrunsjoden.se

 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN & PRODUKTION 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 

Att vara personlig, att vara unik och bjuda på en UPPLEVELSE 
kommer att vara det allra viktigaste för en butik som vill överleva i 
pandemins fotspår. Att sälja i butik via ett stort kundregister gör att 
Gudrun Sjödéns många butiker ser ljuset i tunneln efter ett mycket 
tufft år för butiksförsäljningen.

I veckan återinviger Gudrun Sjödén sin butik på Stora Nygatan 
i hjärtat av Gamla stan i Stockholm. Det blir mycket färg på 
väggarna och helt annorlunda mönstrade golv. Allt för att Gudrun-
kunden ska få en ’hisnande’ upplevelse i premiären av butiken 
och den nya kollektionen. Väldigt mycket måste dock upplevas 
DIGITALT – vi sänder LIVE på Facebook och Instagram under 
de tre invigningsdagarna (25 – 27 mars). Den nya FB-gruppen 
GUDRUNGOESWILDER-STOCKHOLM har på ett ögonblick fått  
flera tusen medlemmar i många länder i Asien, Amerika och Europa.

En ny experimentell butik  
växer fram hos Gudrun Sjödén  

GLOBAL WEBBHANDEL – vilken medvind! 
När kunden inte vågar sig ut och shoppa i fysiska butiker så handlar de globalt på nätet. 
Med en redan effektiv webbshop så skapar vi på Gudrun Sjödén global e-handel med 
den starkast växande försäljningen i USA, men också med många ’visitors’ i Asien – en så 
spännande värld vi lever i!

År 2020 blev det bästa året någonsin för varumärket Gudrun Sjödén 
Omsättningen blev SEK 871 miljoner och ett resultat som är det allra bästa någonsin i 
företagets historia. ”Ett fantastiskt år och en lysande framtid med ett varumärke som 
kommer att expandera mer och mer via global e-handel” säger nytillträdda koncernchefen 
Ann Adelsson.


