
 

TIETOA BJÖRN BORGISTA: Yhtiö omistaa Björn Borg -tuotemerkin, ja sen toiminta keskittyy merkin alusvaatteiden 
myyntiin. Yhtiöllä on alusvaatteiden lisäksi viisi eri tuotealuetta: urheiluvaatetus, tuoksut, jalkineet, laukut, ja silmälasit. 
Björn Borg -tuotteita myydään noin kahdellakymmenellä markkina-alueella, joista suurimmat ovat Ruotsi ja Hollanti. Björn 
Borgin omat myymälät toimivat laaja-alaisesti niin yrityksen brändityössä kuin vähittäismyynnissäkin. Björn Borgin 
kuluttajatuotteiden kokonaismyynti oli vuonna 2012 noin 1,6 miljardia Ruotsin kruuna. Yhtiön liikevaihto oli samana 
vuonna noin 551 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja yhtiö työllisti yhteensä 139 työntekijää. Björn Borg on ollut listattuna 
Nasdaq OMX Pohjoismaisessa Pörssissä vuodesta 2007 alkaen. 
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BJÖRN BORG -LIIKKEET MUUTTUVAT PUKUHUONEIKSI  
 
Ruotsalainen vaatemerkki Björn Borg julkistaa uuden myymäläkonseptinsa, jossa inspiraatiota on 
haettu urheilutilojen pukuhuoneille ominaisista yksityiskohdista. Ensimmäinen liike uudella 
myymäläkonseptilla on jo avattu Tukholmaan, ja nyt konsepti saapuu myös Suomeen.  
 

- Idea sisustukselle tuli toimitusjohtajaltamme Arthur Engeliltä. Pukuhuoneissa alus- ja 
urheiluvaatteet ovat luonnollisesti sekaisin. Uudessa liikekonseptissa hyödynnetään sujuvasti 
urheilumaailman estetiikkaa modernilla otteella, kertoo yrityksen kansainvälisen 
vähittäiskaupan johtaja Stergios Constantakis.  
 

Myymälän sisustuksessa on pyritty hyödyntämään 
mahdollisimman jalostamattomia ja yksinkertaisia 
pääraaka-aineita. Materiaaleina on käytetty esimerkiksi 
peltiä, koivua ja betonia, joilla on luotu tyypillisiä 
urheiluhenkisiä yksityiskohtia, kuten peltikaappeja ja 
puupenkkejä. Björn Borgin brändille tärkeintä oli, että 
myymäläkonsepti muuntuu erikokoisiin liiketiloihin 
säilyttäen silti tunnusomaisen henkensä.  
 
Björn Borgilla on tällä hetkellä 57 liikettä seitsemällä 
eri markkina-alueella. Uusi myymäläkonsepti 
lanseerataan Suomessa, kun merkki avaa uuden 
liikkeensä Helsinkiin, kauppakeskus Forumiin 15. 
lokakuuta kello 12.00. Liikkeen valikoimaan kuuluu 
alusvaatteita ja sukkia miehille, naisille ja lapsille sekä 
sesongista riippuen uima- ja yöasuja. 

 
Björn Borg on viime aikoina tullut tunnetuksi persoonallisten sisustusratkaisujensa ohella myös 
kantaaottavasta tyylistään. Viimeisimpänä esimerkkinä toimii Venäjällä julkaistu sateenkaari-
inspiroitunut mainoskampanja, joka oli suora kannanotto Venäjän paljon puhuttuun homolakiin. 
Kampanja julkaistiin, kun yrityksen verkkokauppa aloitti toimintansa Venäjällä. 
 
Björn Borg avaa maakohtaisen verkkokauppansa Suomessa syksyn 2013 aikana. Muut maakohtaiset 
verkkokaupat löytyvät Venäjältä, Ruotsista, Tanskasta, Hollannista, Iso-Britanniasta, Saksasta ja 
Belgiasta. Verkkokaupasta löytyvät merkin suosituimmat tuotteet ja uudet mallistot: 
http://www.bjornborg.com/en  
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