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Eksklusive vinterklær fra Ellos’ nye varemerke Áhkká Gold. 
    

Til sesongen lanserer Ellos et nytt undervaremerke for Áhkká Outdoor – Áhkká Gold – og 

deres første kolleksjon setter trenden for vinterens skiaktiviteter. Lange dunkåper, 

skidresser med feminine silhuetter, og materialer og fargevalg som føles like luksuriøse 

som en pause i gnistrende sol i alpinbakken, gjør kolleksjonen til et must for oss som 

planlegger lange dager ute i vinterlandskapet. 

 

 

 
 

 

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Selv om det for det meste er grått ute akkurat nå, får Áhkká 

Golds første kolleksjon oss til å tenke på gnistrende skibakker, perfekte utforkjøringer og en kald, 

blå, vidåpen himmel. Kolleksjonen består av ytterplagg, både jakker og skibukser, i tillegg til sko 

og en lue. Sammen skaper de en komplett garderobe for den som trenger ekstra varme, 

funksjonelle klær i sesongen. 

 

Klærne passer like fint i skibakken som på lange, snørike turer. Den luksuriøst feminine følelsen 

som kolleksjonen utstråler er like påtagelig som plaggenes funksjonalitet – de er godt tilpasset 

nordisk kulde. De sobre fargene går fra svart, navy og mørk grønt til lys beige. 

 

«Inspirasjonen til varemerket Áhkká kommer fra fjellkjeden med samme navn. Vi skaper 

funksjonsklær som tåler en mer aktiv livsstil ute i naturen. Med Áhkká Gold vil vi kombinere 

nettopp det grunnlaget med en trendy og luksuriøst feminin fremtoning. Resultatet ble en ‘fashion 

led function’-kolleksjon – perfekt for kvinnen som prioriterer funksjon og mote like høyt», sier 

Jenny Heiman, produktsjef for Áhkká på Ellos Sport. 

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


 

Kampanjen lanseres i uke 41 på Ellos’ nettside, hvor kolleksjonen også kommer for salg. 

 

For mer informasjon, kontakt: 

PR@ellos.se 

 

 

Kampanjebilder:  https://we.tl/t-xYUZfYg3JH 

 

Ellos er en ledende e-handelsaktør for mote, hjem og skjønnhet i Norden. Varemerket Ellos er velkjent, og vi har cirka 1,6 

millioner aktive kunder. I nær relasjon med våre kunder streber vi stadig etter å utvikle og tilby attraktive tilbud. På ellos.no 

finner du over 400 varemerker for den moderne kvinnen og hennes familie. For oss er kunden alltid i fokus. Ellos.no er den 

største e-handelssiden innen Ellos Group. For mer informasjon om Ellos Group, besøk gjerne www.ellosgroup.com. Der kan du 

blant annet lese mer om vår historie, vårt bærekraftarbeid og vår visjon. Der kan du også søke ledige stillinger. Hovedkontoret 

ligger i Borås, Sverige, hvor bedriften ble grunnlagt i 1947. 
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