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Ellos lanseeraa ylellisen juhlamalliston Selam Fessahayen kanssa
Ellos lanseeraa nyt ylellisen ja ainutlaatuisen juhlamalliston kansainvälisesti arvostetun
muotisuunnittelija Selam Fessahayen kanssa. Rajoitettu mallisto on suunniteltu erityisesti Elloksen
asiakkaille, ja sen keulakuvana on artisti Sabina Ddumba.

Ellos kertoi vuoden alussa uudesta design-yhteistyöstään Selam Fessahayen kanssa. Fessahaye on
Ruotsin kuumimpia muodinluojia, ja hänen suunnittelunsa on herättänyt huomiota sekä Ruotsissa että
muualla maailmassa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt nyt lanseerattava, erityisesti Elloksen asiakkaille
suunniteltu juhlamallisto. Mallisto koostuu Selamin suunnittelemista vaatteista ja on saanut innoitusta
Selamin vuoden 2020 ELLE-gaalan showpiece-mekosta.
Malliston keulakuvana toimii Sabina Ddumba, jonka oma tulkinta Elloksen kappaleesta ”Walk With
Me” julkaistaan kampanjan alussa. Sabina on Ruotsin ilmaisuvoimaisimpia artisteja, ja hän on
pukeutunut Selamin suunnittelemiin vaatteisiin monissa tilaisuuksissa, viimeksi tämän vuoden ELLEgaalassa.

- Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä voidessamme julkaista ylellisen malliston yhdessä Selam Fessahayen
kanssa. Haluamme tällä yhteistyöllä inspiroida täyttä elämää elävää naista. Värien ja muotojen yhdistelmä
tekee mallistosta yllättävän ja näyttävän – mallisto on upea ja ilahduttava, sanoo Marina Davarinou, TJ
Ellos.
- Pyrimme aina ylittämään asiakkaiden odotukset ja inspiroimaan uudenlaisella muodilla. Juuri se tekee
Selam Fessahayen ja Elloksen yhteistyöstä erittäin jännittävän. Tämä mallisto antaa yhä useammalle
ainutlaatuisen mahdollisuuden ostaa Selamin vertaansa vailla olevaa designia, sanoo Johan Kromer, Ellos
Assortment Director.

- Suunnittelen useimmiten showpieces-vaatteita ylellisiin ja ainutlaatuisiin tilaisuuksiin. Siksi on erityisen
mukavaa, että olen yhdessä Elloksen kanssa saanut mahdollisuuden luoda samantyylisiä luomuksia suurelle
yleisölle, sanoo Selam Fessahaye.
Rajoitettu mallisto lanseerataan 26. toukokuuta ainoastaan osoitteessa ellos.fi.
Saadaksesi lisätietoja ole hyvä ja ota yhteyttä:
PR@ellos.se
Kampanjakuvat: https://we.tl/t-sBxKmRhBsk
Tuotekuvat: https://we.tl/t-i8sMeySZkX
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.

