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Carina Ladow ny kollektions- och inköpschef för Ellos  
I maj tillträder Carina Ladow som kollektions- och inköpschef på Ellos. Carina Ladow har en 
lång och närmast unik erfarenhet inom skandinaviskt mode. Hon kommer närmast från 
rollen som sortiments- och designdirektör på KappAhl.  
 
”Det känns väldigt bra att kunna rekrytera en kollektions- och inköpschef av högsta kaliber. 
Carina får en central position hos oss under vilken vi samlar alla Ellos affärsområden. 
Hennes unika erfarenhet inom modebranschen och djupa kunskap om kunderna kommer 
att bli mycket värdefulla för oss i vår fortsatta utveckling”, säger Hans Ohlsson, VD för Ellos 
Group.  
 
Carina Ladow kommer att tillträda positionen som kollektions- och inköpschef i maj. På 
KappAhl har Carina Ladow haft en rad positioner, inklusive sortiments- och designdirektör, 
marknadsdirektör samt affärsområdeschef för Dam. Tidigare erfarenheter omfattar 
exempelvis också rollen som inköpare på JC.  
 
”Ellos har en mycket intressant position i det strukturella skiftet mot mer e-handel och det 
ska bli spännande att bidra till att stärka det välkända varumärkets attraktivitet. Hårdare 
konkurrens och snabbrörliga köpbeteenden är några av utmaningarna och jag vill bland 
annat bidra med att öka snabbheten och flexibiliteten i arbetsprocesserna”, säger Carina 
Ladow. 
 
Ellos är den största e-handelsplatsen inom Ellos Group och det största affärsområdet är 
Dammode. Övriga affärsområden inom Ellos är Barn, Hem, Män, Sport och Skor.  
 
I Ellos Group ingår även e-handelsplatserna Jotex med fokus på heminredning och 
Stayhard som inriktar sig på mode för yngre män. 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
 
Charlotte Hanson, VD-assistent 
033-16 08 05 
 
 
www.ellos.se 
 

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med bolagen Ellos, Jotex och Stayhard. I nära relation med våra miljontals 
kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen.  
För oss är kunden alltid i fokus. Ellos Group – med huvudkontor i Borås – är verksamt i samtliga nordiska länder. Ellos Group har 
ca 800 medarbetare och omsatte 2014, 1,9 miljarder SEK. Huvudägare är Nordic Capital Fund VII och Paul Frankenius med 
Frankenius Equity AB som medinvesterare, samt styrelseordförande Anders Halvarsson. 

 
 


