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Eksklusivt vintertøj fra Ellos' nye brand Áhkká Gold. 
    

Inden sæsonen lancerer Ellos et nyt sub-brand til Áhkká Outdoor – Áhkká Gold, og den 

første kollektion sætter trenden for vinterens skiture. Dunfrakker i fuld længde, skitøj med 

feminine silhuetter og materialer og farvevalg, der føles lige så luksuriøse som en pause 

under den glitrende sol på en alpeskråning, gør kollektionen til et must for os, der 

planlægger at tilbringe hele dagen ude i vinterlandskabet. 

 

 

 
 

Vinteren nærmer sig med hastige skridt. Selvom det for det meste er gråt udenfor lige nu, får 

Áhkká Golds første kollektion os til at tænke på krystalklare skipister, perfekte løb og en kold blå, 

skyfri himmel. Kollektionen består af overtøj, både jakker og skibukser, sko og en hue. Sammen 

skaber de en komplet garderobe til dem, der har brug for ekstra varmt funktionstøj i løbet af 

sæsonen. 

 

Tøjet kan både bruges på skipisterne og på en lang gåtur i sneen. Det luksuriøse, feminine udtryk 

som kollektionen udstråler, er lige så håndgribeligt som tøjets funktionalitet – og det er godt 

tilpasset nordlig kulde. De diskrete farver spænder fra sort, marineblå og mørkegrøn til lys beige. 

 

“Inspirationen til brandet Áhkká kommer fra bjergkæden ved samme navn. Vi skaber funktionstøj, 

som kan tåle en mere aktiv livsstil ude i naturen. Med Áhkká Gold ønskede vi netop at kombinere 

disse grundsten med en trendy og luksuriøs, feminin fremtoning. Resultatet blev en fashion led 

function-kollektion – perfekt til kvinden, der vægter funktion og mode lige højt,” siger Jenny 

Heiman, produktchef 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


Kampagnen lanceres i uge 41 på Ellos hjemmeside, hvor kollektionen også sælges. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

PR@ellos.se 

 

 

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

 

Ellos er en førende e-handelsaktør inden for mode, bolig og skønhed i Norden. Brandet Ellos er populært, og vi har ca. 1,6 mio. 

aktive kunder. I tæt samarbejde med vores kunder stræber vi konstant efter at udvikle og tilbyde attraktive produkter. På 

ellos.dk finder du over 400 brands til den moderne kvinde og hendes familie. Hos os er kunden altid i centrum. ellos.dk er den 

største e-handelsplads under Ellos Group. Hvis du vil vide mere om Ellos Group, kan du besøge www.ellosgroup.com. Der kan du 

blandt andet læse mere om vores historie, vores arbejde med bæredygtighed og vores vision. Du kan også søge evt. ledige 

stillinger. Hovedkontoret ligger i Borås, hvor virksomheden blev grundlagt i 1947. 
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