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Ellos og House of Flowers i samarbejde
Ellos indleder et samarbejde med blomsterleverandøren House of Flowers. I april vil Ellos begynde
at tilbyde sine kunder i hele Norden et trendy udvalg af planter og tørrede blomster.

Gennem dette nye samarbejde styrker Ellos sit tilbud inden for boligindretning. Med House of Flowers
som partner kan Ellos kunder skabe en grønnere og mere personlig bolig med trendy og nemme
planter og tørrede blomster.
House of Flowers er en blomsterleverandør fra Ulricehamn, der handler med producenter og
eksportører uden mellemled. Med fire generationer af blomsterhandlere i ryggen har House of Flowers
skabt et firma med stort fokus på bæredygtighed og med ekstraordinære blomster.

Sortimentet hos Ellos kommer i første omgang til at bestå af et stort udvalg af planter af højeste
kvalitet og tørrede blomster, der sendes direkte til kunderne.
- Nu er plantetrenden kommet til Ellos. Planter og tørrede blomster er et fantastisk supplement til
vores bolig- og indretningsafdeling. Vi er utroligt glade for at kunne tilbyde vores kunder
mulighed for et endnu grønnere hjem, og med House of Flowers får vi nu et stort udvalg af
planter og tørrede blomster, siger Johan Kromer, Assortment director hos Ellos.
- Vi er meget forventningsfulde og stolte over vores samarbejde med Ellos. Det er virkelig dejligt,
at Ellos vil tilbyde vores produkter til deres kunder i hele Norden for at skabe et mere personligt
hjem ved hjælp af House of Flowers' planter og tørrede blomster, siger Alexander Henriksson,
grundlægger og medejer af House of Flowers.
Lanceringsdatoen er sat til den 21/4. Salg af House of Flowers planter og tørrede blomster kommer til
at foregå online og i Ellos butik i Kristianstad.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
PR@ellos.se
Produktbilleder: https://we.tl/t-afuQ35ziHj
Ellos Group er Nordens førende e-handelskoncern med e-handelspladserne Ellos, Jotex, Stayhard og Homeroom. I tæt
samarbejde med vores millioner af kunder stræber vi konstant efter at udvikle og tilbyde attraktive og bæredygtige
produkter inden for mode- og boligprodukter til hele familien. For os er kunden altid i fokus. Med innovation, kreativitet og
bæredygtighed er vi konstant på udkig efter nye veje i stort og småt. Ellos Group, med hovedkontor i Borås, er til stede i
samtlige nordiske lande. Ellos Group har ca. 550 medarbejdere og omsætter for omkring 2,6 milliarder SEK. Siden 2019 er
Ellos Group en del af den børsnoterede modekoncern FNG NV med aktiviteter i hele Europa.

