
Kvinnorna förenar Lindex och Matthew Williamson

Den brittiske designern Matthew Williamson skapar en unik höstkollektion för Lindex. Designkollektionen lanseras den 4 oktober och är en del
av Cancerfondens Rosa bandet-kampanj, vilket innebär att 10 % av intäkterna går till kampen mot bröstcancer.

Den kända designern Matthew Williamson har satt sin omisskännliga estetiska prägel på en unik designkollektion för Lindex. Denne brittiske
designer är en mästare på mönster, utsmyckningar och brokiga färgkombinationer och har införlivat dessa särdrag i en serie raffinerade och
feminina damplagg. Williamson har en examen från ansedda Central Saint Martins Collage i London. Han visade upp sin första kollektion 1997
och har sedan dess successivt byggt upp sitt exklusiva varumärke med butiker i London, Dubai och Qatar samt 170 återförsäljare världen
över.

"Det känns väldigt roligt att arbeta med ett spännande, internationellt modeföretag som Lindex. Genom det här samarbetet kan jag nå ut till en
helt ny grupp modemedvetna kvinnor", säger Matthew Williamson.

" Vi är mycket glada och stolta över samarbetet med Matthew Williamson, en prisbelönt och internationellt erkänd designer med en mycket
särpräglad och livfull syn på glamour. Målet har varit att skapa en lättillgänglig kollektion som kan bäras av alla kvinnor ", säger Lindex
designchef Nina Starck.

Genom den här designkollektionen förenas de två varumärkena till stöd för Rosa bandet-kampanjen. Lindex har med stolthet sponsrat
Cancerfonden och liknande organisationen på företagets övriga 16 marknader i mer än 10 år. Genom att skänka 10 % av intäkterna från
Matthew Williamsons for Lindex kollektionen till kampen mot bröstcancer fortsätter företaget med samma tradition.

" För mig som designer har det alltid varit viktigt att mina kläder får kvinnor att känna sig vackra och självsäkra ", säger Matthew Williamson.
Jag älskar kvinnor och har alltid inspirerats av dem. Därför är jag otroligt glad över att kollektionen kan bidra i en sådan viktig fråga.   Den
unika designkollektionen består av plagg och accessoarer för den modemedvetna kvinnan och några plagg för den unga fashionistan och
kommer att säljas i utvalda Lindexbutiker samt på www.lindex.com.

Se filmen och lär känna Matthew Williamson och hans känsla för stil

För fler och högupplösta bilder, besök Lindex Newsroom.
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Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 470 butiker på 16 marknader. Vår affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Lindex
sortimentet omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade
koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com


