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Skandinaviskt och naturnära med inslag av kravlös enkelhet – 
så ser julen ut hos Ellos 
 
Julen hos Ellos går i jordnära toner utan press och krav. Högtiderna som närmar sig kan ge upphov 
till stress även hos den mest tåliga, Ellos senaste hemkampanj uppmuntrar till en mer stillsam jul 
där alla krav och måsten sätts på paus. Kollektionen, som här tolkas av Krickelin, Angelica 
Svanström och Anna Kubel, kombinerar såväl det rustika och traditionella som det avskalade och 
skandinaviska – en komplett kollektion inför julens dekorationer. 

 

 
 

 

Ellos senaste hemkollektion inspirerar till en kravlös och enkel jul. Naturnära färger och detaljer 

kombineras med lugna, jordnära toner och inslag av glitter, guld och en dämpad rosa. Här finns även 

rustika och traditionella valmöjligheter för en mer klassisk stil. Kampanjen visar på tre sätt att inreda 

julen tillsammans med Krickelin, Angelica Svanström och Anna Kubel. Alla tre stilarna fångar något eget 

och unikt, kollektionen bjuder på något för alla. 

 

”Vi vill göra julen så enkel som möjligt för vår kund. Allt som behövs för hemmet och julklapparna ska gå 

att hitta hos oss, därför tog vi fram den här kollektionen inför advent. Rostigt rött och en svagt dämpad 

rosa tillsammans med naturinspirerade bastoner lägger grunden för kollektionen. Mörkare toner i grönt 

och brunt skapar en rustik känsla, medan instick av glitter och guld lättar upp och sätter den där festliga 

julstämningen vi alla längtar efter”, säger Jennifer Åhman, designchef för Ellos Home. 

 

Att julen och högtiderna runt omkring innebär en hel del stress är vi många som känner igen. Tanken med 

kollektionen och budskapet i kampanjen är att vi inte ska låta säsongen fyllas med krav och måsten – här 

ska det i stället finnas tid för avkoppling tillsammans med nära och kära. Se hela kollektionen, inspireras 

av kampanjen och läs Ellos tips för en mer stressfri jul på deras hemsida! 

 

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 lanseras under vecka 45 på Ellos site, där kollektionen också kommer finnas till försäljning. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

PR@ellos.se 

 

 

Kampanjbilder:  https://we.tl/t-W3ObQ39ABT 

 

Ellos är en ledande e-handelsaktör för mode, hem och skönhet i Norden. Varumärket Ellos är välkänt och vi har cirka 1,6 miljoner aktiva 

kunder. I nära relation med våra kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva erbjudanden. På ellos.se hittar du över 

400 varumärken för den moderna kvinnan och hennes familj. För oss är kunden alltid i fokus.ellos.se är den största e-handelsplatsen inom 

Ellos Group. För mer information om Ellos Group, besök gärna www.ellosgroup.com. Där kan du bland annat läsa mer om vår historia, vårt 

hållbarhetsarbete och vår vision. Där kan du också söka lediga jobb. Huvudkontoret finns i Borås där företaget grundades 1947. 
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