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Ellos lanseeraa uima-asumalliston yhdessä Therese Alshammarin kanssa  

Ellos aloittaa designyhteistyön Therese Alshammarin kanssa. Toukokuussa lanseerataan kestävä, 

urheilullinen ja rento uima-asumallisto, jossa on panostettu muodikkuuteen, istuvuuteen ja 

mukavuuteen.   

 

Ellos on kehittänyt kesäsesonkia varten kestävän uima-asumalliston yhdessä urheilulegenda Therese 

Alshammarin kanssa. Malliston lähtökohtana on aktiivinen ja täyttä elämää elävä nainen, ja malliston 

tuotteiden on tarkoitus saada naiset tuntemaan olonsa rannalla sekä tyylikkääksi että mukavaksi. 

Therese Alshammar on Ruotsin kaikkien aikojen suurimpia urheilijoita, ja hän on myös erittäin kiinnostunut 

muodista. Therese on aikaisemmin toiminut Elloksen kasvoina kampanjassa, jossa esiteltiin voimakkaita 

naisia. Uusi mallisto on Elloksen ja Theresen ensimmäinen designyhteistyö, ja sen keskiössä ovat istuvuus 

ja mukavuus.  

Mallisto sisältää surffihenkisiä ja urheilullisia uima- ja rantavaatteita sekä naisellisia rantavaatteita. 

Mallistossa on uima-asuja, kuten bikineitä ja uimapukuja, sekä rantavaatteita, kuten esimerkiksi pitkä 

tunika, kylpytakki ja pitkähihainen pusero – erinomaisia hänelle, joka surffaa tai haluaa suojata itseään 

auringolta. 



- Uima-asumalliston luominen on ollut todella hauskaa ja mielenkiintoista. Sekä Ellokselle että minulle 

on ollut tärkeää luoda kestävä ja tyylikäs uima-asumallisto, jonka vaatteet saavat naiset 

tuntemaan olonsa mukavaksi rannalla, sanoo Therese Alshammar.   

Kaikilla malliston tuotteilla on Better Choice -merkintä, ja tuotteissa on käytetty mm. kierrätettyä 

polyamidia, polyesteriä ja ekologista puuvillaa.  

- On ollut erittäin jännittävää saada hyödyntää Theresen uima-asujen asiantuntemusta. Theresen 

fantastinen käsitys muodista ja yksityiskohdista on tehnyt suunnitteluprosessista inspiroivan. Mallisto 

sopii täydellisesti asiakkaille, jotka haluavat yhdistää aktiivisen ja rennon elämäntyylin, sanoo 

Johan Kromer, Ellos Assortment Director. 

Mallisto lanseerataan 5. toukokuuta netissä ellos.fi. 

Saadaksesi lisätietoja ole hyvä ja ota yhteyttä: 

PR@ellos.se  

Kampanjakuvat: https://we.tl/t-lsRykfhVO8 

Tuotekuvat: https://we.tl/t-n9YDHMxQOf 

 

 

Ellos Group on Pohjoismaiden johtavia verkkokaupparyhmittymiä, johon kuuluvat Ellos, Jotex, Stayhard ja Homeroom. 

Yhteistyössä miljoonien asiakkaidemme kanssa kehitämme toimintaamme jatkuvasti tarjotaksemme kiinnostavia ja kestäviä 

muoti- ja sisustustuotteita koko perheelle. Toimintamme keskiössä on aina asiakas. Innovaatioiden, luovuuden ja kestävyyden 

avulla etsimme jatkuvasti uusia suuntia – niin pieniä kuin isojakin. Kaikissa Pohjoismaissa toimivan Ellos Groupin pääkonttori on 

Boråsissa Ruotsissa. Ellos Groupilla on noin 550 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 2,6 miljardia Ruotsin kruunua. Ellos 

Group on ollut vuodesta 2019 asti osa pörssinoteerattua, koko Euroopassa toimivaa FNG NV -muotikonsernia. 
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