
 

PRESSEMELDING                                     3. september 2019 

 

Ellos i unikt designsamarbeid med Stylein og Isabella Löwengrip  

Ellos presenterer en ny, eksklusiv kolleksjon sammen med motevaremerket Stylein og Isabella 

Löwengrip. Kolleksjonen – Isabella x Stylein – lanseres eksklusivt hos Ellos den 4. september og 

kombinerer tre sterke varemerker med kvinnen i fokus. Estetikken er tidløs, men samtidig moderne med 

en feminin touch. Sammen har trioen skapt en prisgunstig kolleksjon med fokus på kvalitet og passform i 

et bredt spekter av størrelser.  

 
 

 
 

 

- –Stylein er i dag et av de sterkeste svenske motemerkene i sin kategori, og det har vært fantastisk 
morsomt og givende å utvikle denne kolleksjonen sammen. Kolleksjonen speiler en moderne kvinne midt i 
livet, og ambisjonen har vært at alle kvinner skal føle seg trygge og være den beste utgaven av seg selv, 
uansett størrelse. Gjennomgående uttrykker kolleksjonen styrke, og plaggene vil bli soleklare valg for 
Ellos' kunder, sier designsjef Ulrika Sjövall hos Ellos. 

 

 

  



Målet med dette designsamarbeidet er å skape en stilig, prisgunstig og tidløs basisgarderobe i herlige 

kvaliteter og farger. En kolleksjon som kvinner enkelt kan kombinere til både hverdags og fest. Passform og et 

bredt spekter av størrelser er en selvfølge for Ellos og naturlige kjerneverdier for designsamarbeidet med 

Stylein og Isabella Löwengrip. 

Stylein er et svensk motemerke som ble grunnlagt i 2001 av designeren Elin Alemdar. Styleins designuttrykk 

kombinerer tidløshet og tidsriktige former for enhver anledning. Samarbeidet har gitt Ellos mulighet til å 

samarbeide med Elin om å skape en kolleksjon som tar utgangspunkt i skandinavisk minimalisme og en 

perfekt passform. 

- –Det har virkelig vært en morsom utfordring å få skape en perfekt garderobe som varer mye lenger enn 

sesongens trender, til en svært gunstig pris og uten å fire på kravene til kvalitet og passform. Jeg er veldig 
stolt av resultatet, og det føles spennende å nå ut til et langt bredere publikum via Ellos' kanaler og 
endelig få selge Styleins design til kvinner som bruker større størrelser. Det var på tide, sier Elin Alemdar, 
grunnlegger og designer av det svenske motevaremerket Stylein. 
 

Isabella Löwengrip er en pioner innen "influencer marketing", dvs. markedsføring via påvirkere. Hun har bygd 

opp det som i dag er Skandinavias største plattform, med en rekkevidde per uke på 1,8 millioner følgere 

verden over. Ellos' samarbeid med Isabella startet i 2018, og på bakgrunn av dette har Isabella en viktig rolle i 

det nye designsamarbeidet. Isabella har gjennom hele prosessen vært en viktig kundeambassadør og har 

bidratt med gode innspill. 

- –Jeg får mange spørsmål om klærne mine, og etter mitt vellykkede samarbeid med Ellos satte jeg stor 

pris på at jeg igjen fikk skape noe eksklusivt for dem, denne gangen sammen med Stylein. Kolleksjonen 
Isabella x Stylein består av holdbare og tidløse plagg som fungerer til hverdags, på jobb og når man reiser 
mye. Det føles dessuten ekstra bra å kunne tilby plaggene i alle størrelser. Kolleksjonen vil ikke bli 
umoderne. Man vil kunne plukke frem igjen plaggene år etter år, sier Isabella Löwengrip. 
 

Kolleksjonen lanseres 4. september på ellos.com. Kolleksjonen består totalt av 16 ulike design i 1–3 farger og i 

størrelse XS–XXXL. 

Pressebilder: http://www.ellosdoc.com/Campaign/StyleinXIsabella/Image/gallery.php  

Lookbook-bilder: http://www.ellosdoc.com/Campaign/StyleinXIsabella/Lookbook/gallery.php  

Backstage-bilder: http://www.ellosdoc.com/Campaign/StyleinXIsabella/Backstage/gallery.php  

Packshots: http://www.ellosdoc.com/Campaign/StyleinXIsabella/Packshots/gallery.php  

 

Mer informasjon får du ved å kontakte: 

PR@ellos.se  

Ulrika Sjövall, designsjef Ellos. 

 

 

 

Ellos er Nordens ledende e-handelsvaremerke for mote og hjem. Ellos ble grunnlagt i 1947 og har siden den gang solgt mote og hjemprodukter til flere 

millioner kunder. Ellos er et selskap i Ellos Group, Nordens ledende e-handelskonsern med e-handelsnettstedene Ellos, Jotex, Stayhard og Homeroom. I nær 

relasjon med våre millioner av kunder streber vi stadig etter å utvikle og gi attraktive tilbud innen mote og hjemprodukter for hele familien. For oss er kunden 

alltid i fokus. Ellos Group, med hovedkontor i Borås, har virksomhet i samtlige nordiske land. Ellos Group har ca. 550 medarbeidere og omsetter for rundt 2,6 

milliarder SEK i året. Hovedeier er Nordic Capital Fund og Paul Frankenius med Frankenius Equity AB som medinvestor.  
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