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Jessica Frej lanserar klänningskollektion i 
samarbete med Provrummet 
 
Matprofilen Jessica Frej är inte bara känd för sina enkla och smakrika recept, 
utan också för sina färgstarka klänningar som blivit hennes signum. Nu 
lanserar hon en egen kollektion i samarbete med Provrummet. 
 
- Jag får ofta frågor om var jag köper mina klänningar. Tidigare har jag letat världen 
över eftersom det har varit så svårt att hitta fina enfärgade fodral på hemmaplan. 
För länge sedan började jag fantisera om en egen kollektion i mina favoritfärger 
och önskemodeller. Nu blir drömmen äntligen verklighet och jag är så stolt över 
dessa fantastiska klänningar som jag tagit fram tillsammans med Provrummet, säger 
Jessica Frej. 
 
Klänningarna lanseras i fyra olika modeller och flera härliga färger, och kommer i 
storlekarna XS till XXL. Försäljningen startar den 12:e april via Provrummets 
webshop. Genom att registrera sin e-postadress på 
www.provrummet.se/sv/jessica-frej får man förtur till kollektionen.  
 



- Vi är mycket glada över samarbetet med Jessica Frej. Hennes positiva och 
tilltalande uttryck med färg och form stämmer väl in med vad vi på Provrummet vill 
förmedla. De modellerna vi har tagit fram tillsammans andas lyxig enkelhet med 
snygga snitt och bra passformer, säger Suzanne Nilsson, grundare av Provrummet. 
 
För mer information kontakta gärna: Edit Künstlicher, presskontakt för 
Jessica Frej på mobil: 070-818 57 00 eller mail: edit@editk.se.  
 
JESSICA FREJ 
Jessica Frej är en uppskattad matinspiratör, kokboksförfattare, matbloggare och 
TV-kock som bland annat medverkar i TV4 Nyhetsmorgon. Hon är tidningen 
amelias matbloggare med fyra egna sidor i varje nummer och driver sin egen 
Youtube-kanal, där tittarna får ta del av hennes recept och tips levererat på ett 
lekfullt och sprudlande sätt. Hon har gett ut flera kokböcker, senast ”Supergott & 
supersnabbt” (Bonnier Fakta 2017). 
 
PROVRUMMET  
Provrummet startade sin onlineshop redan 2008 och säljer sedan dess kläder 
under egna varumärken som är framtagna genom designsamarbeten eller 
egendesignade kollektioner till kvinnor som uppskattar trender, bra passformar 
och genomtänkta plagg som kan bäras länge. Genom sin egen designavdelning i 
Borås och en nära produktion i Europa kan Provrummet skapa en känsla av hållbar 
unikitet och samtidigt vara den personliga butiken på nätet. 
 


