
 
 

 
Fredrikstad, 19. februar 2015 

 

KappAhl øker sitt engasjement for Kors på halsen. Med kampanjen ”Bra som jeg er” synliggjør motekjeden 

Kors på halsens arbeid og formidler budskapet som egentlig burde være selvsagt – alle barn og unge er bra som 

de er. 

     – Vi er stolte over å fremme dette viktige budskapet til inntekt for Kors på halsen. Å hjelpe barn til å innse sin 

egenverdi er en investering i alles fremtid, sier adm.dir. i KappAhl Norge Liv Berstad. Vi ønsker at kampanjen 

sprer seg som ringer på vannet og inspirerer mange flere til å engasjere seg.  

Til uken starter KappAhl sin kampanje ”Bra som jeg er” i sine nærmere 400 butikker i Sverige, Norge, Finland 

og Polen.  

     – I alle land hvor vi har butikker finnes det organisasjoner* som jobber for å støtte barn og unge, sier 

markedssjef i KappAhl Norge, Bente Storløkken. Vi viderefører det viktige arbeidet ved å gi flere av disse 

organisasjonene vår støtte. 

I 2014 samlet KappAhl Norge inn nærmere 450.000 kroner til inntekt for Kors på halsen. Målsetningen er å 

samle inn enda flere penger til Kors på halsens arbeid gjennom ”Bra som jeg er”-kampanjen.  

Barn designer sine egne t-shirtmotiver 

Årets kampanje starter med en konkurranse hvor barn får sjansen til å designe et t-shirtmotiv som viser hva ”Bra 

som jeg er” betyr for dem. Vinnerens motiv trykkes på t-shirts og selges hos KappAhl i høst, i Norge til inntekt 

for Kors på Halsen.  

     – Vi håper selvfølgelig på et like godt resultat som når konkurransen ble arrangert i Sverige i fjor. Vi mottok 

bidrag fra barn i alle aldre og det var veldig inspirerende å se de flotte tegningene og lese alle gode argumenter 

for hvorfor alle er bra som de er. Vi klarte rett og slett ikke å velge én vinner blant alle de herlige bidragene, så 

det ble to! avslutter Bente Storløkken. 

Mer informasjon om tegnekonkurransen for barn og ungdom finnes på KappAhls hjemmeside.  

Se filmen om ”Bra som jeg er” (på svensk) og hør noen av barna snakke om et viktig emne. 

For mer informasjon 

Bente Storløkken, Markedssjef KappAhl Norge, tel. 977 62 896, bente.storlokken@kappahl.com. 

http://www.kappahl.com/nn-NO/life-and-style/magazine/tavla-med-kappahl/design-din-egen-t-shirt/
https://www.youtube.com/watch?v=rK3BHl2SuKo
mailto:bente.storlokken@kappahl.com


 
 

 

 

”Bra som jeg er”: Med kampanjen ”Bra som jeg er” synliggjør KappAhl Kors på halsens arbeid med å formidle budskapet som 

egentlig burde være selvfølgelig – at alle barn og unge er bra som de er. Kors på halsen har kontakt med barn og unge hver 

dag og mange forteller at de føler press, både fra omgivelsene og seg selv, på å være smartere, kulere, penere, høyere, lavere, 

smalere, sterkere, lysere, brunere, morsommere og bedre. De opplever ganske enkelt at de ikke er bra nok som de er.  

*KappAhl støtter "Bra som jeg er"-kampanjen i Norge via Kors på halsen, i Sverige via Bris, i Finland Mannerheimförbundet og i 

Polen Nobody’s Children Foundation. 

 

KappAhl, grunnlagt i 1953, er en av Nordens ledende motekjeder med nærmere 400 butikker i Sverige, Norge, Finland og 
Polen samt Shop Online. KappAhl tilbyr prisgunstig mote i egen design til alle – kvinner, menn og barn, med spesiell fokus på 
kvinnen midt i livet. 19% av sortimentet er bærekraftsmerket. 2013/2014 var omsetningen 4,7 milliarder SEK og antall ansatte 
cirka 4 000. KappAhl er børsnotert på Nasdaq OMX Stockholm. For mer informasjon, se www.kappahl.com. 

http://www.korspahalsen.no/
http://www.bris.se/
http://www.mll.fi/en/
http://fdn.pl/en
http://www.kappahl.com/

