
Pengestøtte og rosa historier for å fremme kampen mot brystkreft

Sammen med sine kunder har Lindex samlet inn over 2,6 millioner kr til Kreftforeningens og Brystkreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon i
oktober.

Gjennom ulike aktiviteter har Lindex satt fokus på kampen mot brystkreft i oktober, fremfor alt gjennom salg av den spesialdesignede kolleksjonen, Pink
Collection, der 10% av omsetningen gikk til innsamlingen. Et rosa skinnarmbånd, samt omsetningen av den årlige Rosa sløyfen, bidro også stort til årets
innsamling. En motevisning utenom det vanlige i Ekebergparken i samarbeid mellom Lindex, Rosa sløyfe, Ekebergparken og Esmod 7.-9. oktober, var en
vakker og annerledes måte å spre informasjon om brystkreft på. Under tittelen «Rosa historier» ble seks kvinnestatuer kledd opp i Pink Collection, for å
fortelle historien til seks kvinner som har overlevd brystkreft.

- Brystkreft er en sykdom som berører oss alle. Mange av våre kunder og medarbeidere er kvinner, derfor er kampen mot brystkreft viktig for oss. Jeg
stolt av at vi sammen med våre kunder gjennom ulike aktiviteter har bidratt i kampen mot brystkreft, sier landsjef i Lindex Norge, Hanne Leino.

Kampen mot brystkreft er en viktig del av Lindex’ sosiale engasjement og moteforetaket har vært stolt hovedsponsor for Rosa sløyfe-aksjonen siden 2003.
Engasjementet har i løpet av årene bidratt til å finansiere kreftforskningen og øke bevissheten rundt sykdommen.

- En varm takk til Lindex’ kunder og ansatte for deres viktige bidrag til Rosa sløyfe-aksjonen. Alle disse gavene utgjør et stort og viktig bidrag til norsk
brystkreftforskning, en forskning som fører til at flere vil overleve. Det er bare i fellesskap at vi kan beseire kreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen,
Anne Lise Ryel.

Se filmen Rosa Historier fra Ekebergparken her.

For mer informasjon om Lindex og kampen mot brystkreft, les mer her:

For mer informasjon, kontakt:



Nina Haugen
Manager, Marketing & Merchandiser Norge   
Telefon:  22 47 84 17 
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 480 butikker i 17 land. Lindex sitt forretningskonsept er å tilby inspirerende og prisgunstig mote til
den moteinteresserte kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk. Mer enn halvparten av
Lindex sitt totale sortimentet kommer fra mer bærekraftige kilder, og Lindex har forpliktet seg til å nå 80 % innen 2020. "We Make Fashion Feel Good" er
Lindex sitt kommunikasjonskonsept, som tydelig formidler hva Lindex gjør og står for. Lindex er en del av den finsklistede Stockmann-gruppen. Mer
informasjon på http://www.lindex.com/no/


