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Ellos lanserer nytt undervaremerke til Agnes Cecilia Atelier – 
Agnes Cecilia Studio 
    

Sammen med skovaremerket Agnes Cecilia Atelier lanserer Ellos nå Agnes Cecilia Studio. 

Hovedkolleksjonens svært feminine moteriktighet er fortsatt med, og oversettes til en chic 

sportskolleksjon. Med fokus på helse og velvære har det nye varemerket et stilrent og trendy 

uttrykk, som matcher både treningsøkten og byturen. 

 

 
 

Agnes Cecilia Studio utvider varemerkets godt innarbeidede DNA med en kolleksjon 

treningsklær, med alt fra sports-bh og treningstopper til tights, sykkelbukser og (selvfølgelig) 

treningssko. Kolleksjonen tilbyr flere ulike stiler og antrekk, som alle er like moteriktige med 

høy kvalitet. Det feminine og trendy uttrykket fra Agnes Cecilia Atelier er tilstede og 

videreutvikles i Agnes Cecilia Studio, og henvender seg til den aktive, motebevisste kvinnen. 

 

«Vi vil ta det som utgjør grunnlaget for Agnes Cecilia Atelier, selve varemerkets DNA, og la det 

vokse og gro inn i noe nytt. Å utvide varemerket til å omfatte hele kleskolleksjoner med fokus på 

helse og velvære, resulterte i undervaremerket Agnes Cecilia Studio. Den første kolleksjonen oser alt 

det som Agnes Cecilia er – moteriktig og bedre kvaliteter sammen med en feminin enkelhet som 

passer like fint på trening som til hverdags», sier Hellen Brunnberg og Charlott Ceder, designere på 

Agnes Cecilia. 

 

Lanseringen av kolleksjonen er satt til u. 13. Salget foregår på Ellos’ nettside. 

 
 

 

 

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


For mer informasjon, kontakt: 

PR@ellos.se 

 

Kampanjebilder: https://we.tl/t-OxuvMcVcK3 

 

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 interiørprodukter 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.   

www.ellosgroup.se 
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