
WeSC och Galantis samarbete lanserat på Footaction genom ett
butiksevent i New York
Stockholm, Sverige, 24 februari 2020

Den 13:e februari, kvällen innan Galantis två utsålda konserter i NYC, mötte den internationellt erkända duon upp WeSC och Footaction för att
träffa fans och lansera sin gemensamma kollektion. Kollektionen görs tillsammans med streetwear-varumärket WeSC och säljs till en början exklusivt
på Footaction 14th street i New York.

Fans stod i kö och väntade för att få träffa Galantis och för att köpa en begränsad upplaga t-shirts på Footaction innan hela kollektionen lanseras i
USA och Europa senare under 2020.

Kollektionen består av 14 olika produkter och innefattar t-shirts, windbreakers, joggers och bomberjackor. Produkterna är designade med såväl
visuella delar från Galantis tidigare album som annan grafik förknippad med duon samt inslag från deras live-spelningar.

“Eventet på Footaction var ett fantastiskt sätt att lansera WeSC:s samarbete med Galantis. Jag ser fram emot när kollektionen landar hos andra
återförsäljare runtom i världen under augusti 2020” Säger Joseph Janus, VD, WeSC.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, VD +1 (212) 334 9372

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified
Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

Om Galantis

Med en ny standard för låtskrivning inom genren dance är Galantis ett samarbetsprojekt mellan Christian Karlsson (alias Bloodshy, en tredjedel av
Miike Snow) och Linus Eklöw (alias Style of Eye). Deras debutalbum Pharmacy nådde en första plats på Billboard Dance Album Chart och singeln
Peanut Butter Jelly sålde guld, och Runaway (U & I) sålde platina. Deras andra album 2017 The Aviary (med bl.a. platinasäljande singeln No
Money) fick en topp 10-debut i 23 länder.

Duon släppte nyligen singeln Faith med Dolly Parton feat. Mr. Probz, från deras efterlängtade tredje album Church. Efter deras storskaliga debut
på Coachella Valley Music and Arts Festival steg duon snabbt, och blev en av dansmusikens mest dynamiska och efterfrågade liveuppträdare med
över 3 miljarder strömmar över hela världen och hittills över 1 miljard videovisningar.


