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Specsavers storsatsar på designsamarbeten 

- Lanserar glasögonkollektioner av Karen Millen och United Colors of Benetton 
 

Nu lanserar Specsavers 28 nya designbågar – resultatet av ett samarbete som inletts med 
designern Karen Millen och den italienska modekedjan United Colors of Benetton. Kollektionerna 
består av glasögon för alla smaker – vare sig det är elegans eller mycket färg som är önskas. Genom 
samarbetet hoppas Specsavers att fler får upp ögonen för glasögon som modeaccessoar.                                                                                                                                                                                                                                              
 
Karen Millen, som är en välkänd brittisk designer, gör kläder som bärs upp av kändisar som Eva Longoria, 
Christina Aguilera och den brittiska stilikonen Poppy Delevigne. Glasögonkollektionen från Karen Millen består av 

14 dambågar som liksom kläderna är i en lyxig och feminin design. Kollektionen genomsyras av sofistikerad 
glamour och passar den modemedvetna kvinnan med en förkärlek för klassisk elegans. 
 
United Colors of Benetton-kollektionen som även den består av 14 bågar för både män och kvinnor, är lika 
färgsprakande som kedjans övriga sortiment. Karaktäristiskt för Benetton är hög kvalitet och färg, något som 
tydligt kommer fram i glasögonen. Bågarna passar personer som har ett ungt sinne och vågar sig på ett färgglatt 
glasögonval.  
 
”Vi är mycket stolta över att få presentera våra nya designsamarbeten. Genom de här kollektionerna vill vi visa på 
att glasögon är en accessoar som kan lyfta vilken outfit som helst. Bågar kan göra mycket för att förtydliga 
bärarens personlighet, vare sig man vill utstråla sofistikerad elegans som med Karen Millen eller lyfta fram sin 
ungdomliga karaktär som med Benetton, säger Anna Lindblad på Specsavers. 
 
Glasögonkollektionerna från Karen Millen och Benetton finns i Specsavers samtliga 107 butiker i början av juni 
och kostar mellan 1 495 och 1 795 kr. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anna Lindblad, Informationschef Specsavers 

Telefon 0706 729 029. E-post anna.lindblad@specsavers.se 
 

För högupplösta bilder eller låneglasögon, vänligen kontakta: 

Johanna Nytomt, Spotlight PR 

Telefon 0704 949 800. E-post johanna.nytomt@spotlightpr.se 
 
Om Specsavers 
Specsavers är ett familjeägt företag som grundades 1984 på Guernsey. Företaget har över 1400 optikbutiker med cirka 
26 000 medarbetare i Storbritannien, Irland, Nederländerna, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien och Australien. 
Specsavers erbjuder produkter av hög kvalitet till fördelaktiga priser. Specsavers har 107 butiker i Sverige. 
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