
Lindex söker modeller bland egna medarbetare

Lindex satsar på att överträffa förra årets succé med en kampanj där modeföretagets egna medarbetare visar vårens underkläder.

”Det var en mycket lyckad kampanj som inspirerade många kunder att hitta sin egen passform på bh, därför vill vi göra på liknande sätt igen. I år utökas
antalet modeller i slutfotograferingen och intresset har varit ännu större än i fjol. Vi vill att kampanjen ska spegla Lindex som en internationell modekedja”,
säger Glenda Marevind Marketing Manager på Lindex.

Lindex, som är en av marknadsledarna på underkläder i flera av sina försäljningsländer, utvecklade för drygt ett år sedan passformarna på stora delar av bh-
sortimentet. Lanseringen gjordes i en kampanj med Lindex egna medarbetare. Succén var ett faktum, både försäljningsmässigt men också för kunderna
som nu lättare hittar sin favoritpassform i olika färger och stilar, samt att kunderna uppskattade enkelheten att handla bh utan att prova, både i butik och på
www.lindex.com.

Återigen samlar modeföretaget medarbetare från åtta länder för en casting i Stockholm för att hitta de utvalda modellerna som går vidare till slutfotografering
i London.

”Roligt och inspirerande! Det är också härligt att få träffa kollegor från hela världen. En dag utöver det vanliga som känns väldigt lyxig”, säger Linda Wedin,
Sandra Hägglund och Maria Sundqvist från Lindex butiker i Örnsköldsvik och Luleå. Kampanjen kommer att lanseras 6 maj och kommer att visas både i
butik och online. Det nya sortimentet kommer att finnas tillgängligt i Lindex butiker och online från maj.

För fler och högupplösta bilder, kontakta;

Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex 
Phone: 46 (0)31 739 50 60 
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 490 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


