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Ellos lancerer nyt underbrand til Agnes Cecilia Atelier – Agnes 
Cecilia Studio 
    

Sammen med skobrandet Agnes Cecilia Atelier lancerer Ellos nu Agnes Cecilia Studio. Den høje og 

feminine modegrad fra hovedkollektionen er bibeholdt og oversat til en chik sportskollektion. Med 

fokus på sundhed og velvære har det nye brand et stilfuldt og trendy udtryk, der passer til både 

træning og gåture i byen. 

 

 

 
 

 

 

Agnes Cecilia Studio udvider brandets veletablerede DNA med en kollektion af træningstøj med 

alt fra sports-bh'er og træningstoppe til tights, cykelbukser og (selvfølgelig) træningssko. 

Kollektionen byder på flere forskellige looks og outfits, som alle har den samme høje grad af 

mode og kvalitetsniveau. Det feminine og trendsikre udtryk fra Agnes Cecilia Atelier er der 

stadig og er videreudviklet i Agnes Cecilia Studio, som er rettet mod den aktive, modebevidste 

kvinde. 

 

”Vi ønskede at tage det, der danner grundlaget for Agnes Cecilia Atelier, selve brandets DNA, og 

lade det vokse til noget nyt. Udvidelsen af brandet til at omfatte hele tøjkollektioner med fokus på 

sundhed og velvære, resulterede i underbrandet Agnes Cecilia Studio. Den første kollektion emmer 

af alt det, som Agnes Cecilia er - høj modegrad, bedre kvaliteter sammen med en feminin enkelhed, 

der passer både til træning og hverdag,” siger Hellen Brunnberg og Charlott Ceder, designere hos 

Agnes Cecilia. 

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


 

Lanceringen af kollektionen er sat til uge 13 og sælges på Ellos hjemmeside. 
 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

PR@ellos.se 

 

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

 

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.   

www.ellosgroup.se 
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