
Lindex julkaisee suunnitteluyhteistyön Emma von Brömssenin
kanssa
Lindex julkaisee suunnitteluyhteistyön ruotsalaisen kuosisuunnittelija Emma von Brömssenin kanssa. Taianomaisen
talvimaailman inspiraationa on toiminut pohjoisen metsät, ja malliston ajattomat tuotteet on valmistettu huolella valikoiduista
materiaaleista. Emma ja Lindex ovat yhdessä luoneet ainutlaatuisen yöasumalliston, johon kuuluu myös mm. mini me -
pyjamamalleja pienille lapsille ja vauvoille.

 

”Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstämme Emma von Brömssenin kanssa. Hänen tapansa luoda taianomaisia maailmoja sinisillä
pohjoisen sävyillä tekee mallistosta erityisen. Hänen upeat kuosinsa yhdistettynä pehmeisiin ja miellyttäviin materiaaleihin synnyttävät
ajattomia suosikkeja, jotka ilahduttavat käyttäjää vuodesta toiseen”, kertoo Lindexin alusvaatteiden Design and Buying Manager Madelene
Ullbro.

Kuosisuunnittelija Emma von Brömssen on perustanut upean brändinsä vuonna 2008 Ruotsin länsirannikolla. Emma keskittyy
suunnittelutyössään kestävään kehitykseen sekä laatuun ja yhdistämällä nämä luonnon inspiroimiin harmonisiin pohjoisen sävyihin ja
kuvioihin, heräävät tuotteet aivan uudella tavalla eloon. Yhdessä Emma ja Lindex ovat luoneet ainutlaatuisen yöasumalliston, johon kuuluu
myös mini me -pyjamamalleja lapsille ja vauvoille.

Mallisto tukee myös tärkeää asiaa: 10 prosenttia koko tämän malliston myynnistä lahjoitetaan WaterAid-järjestölle, joka työllään pyrkii
parantamaan puhtaan veden saantia ja viemäröintiä eri puolilla maailmaa.

”Arvostan Lindexin osallistavaa suhtautumista naisiin sekä pitkäjännitteistä työtä, jota Lindex tekee naisten hyväksi niin Ruotsissa kuin
kansainvälisesti. Kaltaiselleni itsenäiselle suunnittelijalle tämä yhteistyö antaa mahdollisuuden hyödyntää Lindexin tunnettuutta ja päästä
vaikuttamaan naisten asioihin maissa, joissa puhdasta vettä ei ole saatavilla”, Emma von Brömssen kertoo.

Mallisto koostuu kahdestatoista tuotteesta, kuten pyjamista, kimonoista ja asusteista, ja se on saatavana 2. joulukuuta alkaen osoitteesta
lindex.com ja valikoiduista myymälöistä.
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Lindex on yksi Euroopan johtavista muotiketjuista. Lindexillä on noin 460 myymälää 18 markkinalla. Lindexin liikeidea on tarjota inspiroivaa ja hintansa
arvoista muotia vastuullisille ja muotitietoisille naisille. Valikoimaan kuuluu useita eri kokonaisuuksia naisten alusvaatteita, naistenvaatteita ja
lastenvaatteita. Lindexin kestävyyslupaus tuleville sukupolville pitää sisällään naisten voimaannuttamisen, maapallon kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien
turvaamisen. Lindex on Stockmann konsernin omistama tytäryhtiö. Lisää tietoa osoitteessa www.lindex.com


