Lindex presenterer et designsamarbeid med By Malina
Lindex presenterer et designsamarbeid med det svenske motevaremerket By Malina. Sammen har Lindex og By Malina laget
den perfekte sommerkolleksjonen og en fantastisk mulighet for Lindex- kunder som vil utforske By Malinas verden, som er full
av mønstre og farger.

«Vi er veldig stolte av vårt samarbeid med By Malina. Vi elsker By Malinas kunstneriske uttrykk med farger og trykk. Vi følte at en ny
tilnærming til skandinavisk design, sammen med det gledesfylte uttrykket, passet for kundene våre. Sammen har vi skapt den perfekte
sommerkolleksjonen med vakkert badetøy som passer mange ulike kroppstyper, samt nydelige og praktiske plagg som du kan bruke på
stranden og til sommerfester.» sier Madelene Ullbro, Design and Buying Manager for undertøy hos Lindex.
By Malina ble grunnlagt i 2010 av designer Malin Ek Andrén med det som har blitt merkets signaturplagg: maxikjolen i silke. I dag er By Malina
et stort moteselskap med fargerike trykk som signaturegenskapen. Samarbeidet har gitt Lindex muligheten til å dele inspirasjon og kunnskap
med en meget vellykket kvinnelig designer som besitter et sterkt formspråk og designidentitet. Sammen har de laget en sommerkolleksjon med
badetøy og tilbehør som gir Lindex-kunden en fantastisk mulighet til å utforske By Malinas verden, som er full av trykk og farger som svært
godt komplementerer Lindex’ egne kolleksjoner.
«Jeg ble veldig smigret når Lindex spurte meg om jeg var interessert i å samarbeide. Lindex har alltid stått hjertet mitt nær, og jeg er inspirert
av måten arbeidet deres styrker kvinners posisjon på. Jeg har lært mye på denne reisen, og vi har utvekslet kunnskap underveis. Jeg er
utrolig begeistret over resultatet.» sier Malin Ek Andrén, grunnlegger av By Malina.
Kolleksjonen består av 26 plagg og blir tilgjengelig på nett og i utvalgte butikker i alle Lindex-markeder fra og med 9. mai 2019.
For mer informasjon, kontakt:
Hanne Wergeland
Press Contact, Lindex Norge
Tel: 47 41407612
E-mail: hanne.wergeland@lindex.com
Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 475 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 sortiment kommer fra mer bærekraftige kilder, og Lindex har forpliktet seg til å nå 80 % innen 2020. Lindex er en del av den finske
børsnoterte Stockmann-gruppen. Mer informasjon på http://www.lindex.com/no/

