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Pressmeddelande 
 

Norrköping, 21 okt 2021 
 
 
Lekfull jul hos Newport 
Med årets julkollektion vill Newport locka fram barnet i oss. Inspirationen kommer från den lekfulla och 
spektakulära känsla som möter dig i någon av världens mest julpyntade storstäder. Tänk skyltfönstren i  
New York eller julmarknaderna och den stämningsfulla julgatubelysningen i London.  
 
Att uppmärksamma årets högtider och traditioner på ett storslaget sätt är en viktig del i Newports koncept. Gärna 
med ögonbrynshöjande och ombonad dekoration som både ger en tilltalande miljö och upphov till spännande 
samtalsämnen med familj och vänner kring till exempel julbordet.  
 
Julkollektionen kännetecknas av glädjespridande julprydnader med iögonfallande detaljer som skapar en 
personlig julstämning. Även om traditionella pynt som julkulor, kransar, julstjärnor och ljusstakar finns med i serien 
har Santa Claus i mångt och mycket fått lämna plats åt rakryggade soldater, sammetsögda hundvalpar, lena 
isbjörnar, leksakståg och liknande dekorationer. Pynt som vi ofta ser i de internationellt julpyntade hemmen där 
högtiden firas med pompa och ståt.   
 
Hepburn Collection – en kollektion i kollektionen – bjuder på en mängd exklusiva julgransdekorationer från anrika 
Kurt S. Adler. Dekorationer som du även kan se smycka lyxvaruhus som Harrods och Liberty i London och Bergdorf 
Goodman i New York. Hepburn Collection går i en ljust turkos färgskala som av tradition förknippas med elegans 
och exklusivitet. Dekorationerna är tillverkade av högkvalitativa material som porslin, glas, högglansigt tyg och 
pärlor. 
 
När julen kommer är alla Newports nio butiker högtidssmyckade och fulla av härlig julinspiration. I våra 
flaggskeppsbutiker på NK och i Norrköping är även chansen stor att självaste jultomten kommer på besök.  
Men även att barnen, precis som förra året, får lämna in sin önskelista i en av de traditionellt röda julbrevlådorna. 
 
 
Vid frågor, lån av produkter eller önskemål om fler foton kontakta: 
Liza Edlund, presskontakt Newport  
liza@newport.se 

Om Newport Collection AB 
Det svenska företaget Newport designar och säljer inredningsdetaljer och möbler i en klassisk och tidlös 
inredningsstil med internationell känsla. Newport bedriver all sin verksamhet i egen regi, med allt från 
varumärkesutveckling och egendesignade produkter. Konsumentförsäljningen sker via e-handel och i nio fysiska 
butiker. Koncernen beräknas omsätta 450 MSEK 2021 med ett positivt resultat.  
 


