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Ellos featuring Tove Styrke 
Tove Styrke tulkitsee vartaloihannetta ja naiseutta käsittelevän 
kappaleen 
    

Elloksen Made by Women – A short story – kampanjan sivukampanjassa Tove Styrke tulkitsee 

kappaleen Walk with me. Kappale, kuten kampanjakin, käsittelee normeista ja ihanteista 

irrottautumista sekä yhteiskunnan rakenteista ja odotuksista vapautumista. 

 

 

 
 

 

”Minulle Walk with me on samaan aikaan sekä mahtipontinen että erittäin intiimi. Kappale on 

kuin ystävälle puhuva ystävä. Se on molemmat osat samaan aikaan, ja juuri se tekee siitä niin 

kauniin”, sanoo artisti ja sanoittaja Tove Styrke. 

 

Walk with me on osa Made by Women -kampanjaa, joka taas on juuri sitä miltä se kuulostaa – 

naisten naisille tekemiä kampanjoita. Kappale vahvistaa ja tuo esiin Made by Womenin viestiä, 

naisten oikeutta päättää itse heitä koskevasta kerronnasta. Ellos keskittyy vartaloihanteeseen ja 

kantaa aktiivisesti vastuuta siitä kuvasta, jota se muotialan yrityksenä välittää naisista ja naisille.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.awin.com%2Fse%2Fannonsorer%2Ffallstudier%2Fellos-migrationen-till-awin&psig=AOvVaw2NKDFGHU4t4Uw0o7umUWqw&ust=1597753673188000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDtz7OeousCFQAAAAAdAAAAABAD


”Olen todella iloinen, että olen saanut tulkita tämän kappaleen. Sain tehdä siitä omani ja olla tällä 

kertaa se ystävä, joka vie viestin eteenpäin. Sinulle”, sanoo Tove. 

 

”Toven tulkinta kappaleesta on taianomainen. Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä, joka 

vahvistaa entisestään kampanjaan liittyvää viestiä. Made by Women on meidän tapamme tuoda 

esiin naiseuteen ja vartaloihanteeseen liittyviä kysymyksiä, ja Toven tulkinta antaa viestille 

ainutlaatuisen lisän”, sanoo Anna Westlund, Creative Director, Ellos. 

 

Kampanja lanseerattiin kansainvälisenä naistenpäivänä, 8. maaliskuuta. Toven kappale, 

musiikkivideo ja kampanjavideot ovat nähtävissä Elloksen sivustolla, YouTube-kanavalla ja 

Instagramissa. 
 

Saadaksesi lisätietoja ole hyvä ja ota yhteyttä: 

PR@ellos.se 

 

Kampanjakuvat: https://we.tl/t-Inr3PJc9Hl 

 

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.   

www.ellosgroup.se 
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