
 

 

 

PRESSEMELDING                                    23. MARS 2020 

 

Ellos lanserer vårkampanje med Kakan Hermansson  

I vårens første kampanje for Ellos’ plussortiment samarbeider Ellos med Kakan Hermansson. Hun stiller 

som modell for å hylle mote i alle størrelser. Kolleksjonen gjenspeiler en av vårens hotteste trender hvor 

det feminine møter det funksjonelle. Hensikten med kolleksjonen er at alle kvinner skal føle seg fine og 

selvsikre, uansett kropp og størrelse. 

 

Sammen med Kakan Hermansson som modell har Ellos laget en kampanje for å hylle Ellos’ plussortiment. 

Kampanjen uttrykker både styrke og femininitet i størrelsene 42 til 60. Ellos har tidligere jobbet med Kakan for 

å portrettere kvinnen midt i livet, og for å vise at feminin og lekker mote er tilgjengelig for alle.  

Kolleksjonen består av myke, forseggjorte silhuetter og viktige nøkkelplagg i svart, grønt og rosa for alle 

vårens anledninger. Hensikten med kolleksjonen er at Ellos’ kunder skal være stolte av seg selv, uansett kropp 

og størrelse. Ellos har derfor skapt konseptet Plus & Curves, hvor #equallywoman står i sentrum.   

- Vi syns selvfølgelig at alle kvinner skal føle seg vakre, feminine og selvsikre, uansett fasong. Vi har 

derfor laget en kolleksjon som gjør vårens mote tilgjengelig for alle. Vi er svært stolte over å 

samarbeide med Kakan Hermansson, som på en så viktig og fin måte sprer kvinnelig 

kroppspositivisme, sier Johan Kromer, Assortment director på Ellos. 



 

- Jeg elsker denne kolleksjonen og at Ellos lager kampanjer hvor alle kvinner kan føle seg vakre og 

komfortable. Mange klesbedrifter selger ikke større størrelser enn 42, og plaggene skjuler ofte 

kroppen. Jeg er derfor så glad for at Ellos gjør det mulig for kvinner i alle størrelser å bruke vårens 

trender og vise sine fantastiske kurver, sier Kakan Hermansson. 

Kolleksjonen er i salg på Ellos.no fra den 24. mars. Kolleksjonen består blant annet av jakker, kjoler, skjorter og 

denim.  

For mer informasjon, kontakt: 

PR@ellos.se  

Kampanjebilder: https://we.tl/t-QRdPfHavrh 

Produktbilder: https://we.tl/t-UEzHzeMbxg 

 

Ellos Group er Nordens ledende e-handelsgruppe med selskapene Ellos, Jotex, Stayhard og Homeroom. I nær relasjon med 

våre millioner av kunder streber vi stadig etter å utvikle og gi attraktive og bærekraftige tilbud innen mote og 

hjemprodukter for hele familien. For oss er kunden alltid i fokus. Med innovasjon, kreativitet og bærekraft søker vi stadig 

nye veier i alt vi gjør. 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. Siden 2019 har Ellos Group vært en del av det 

børsnoterte motekonsernet FNG NV med virksomhet i hele Europa. 
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