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HAGLÖFS HITTAR EN NY VÄN I SVENSKE FREERIDESKIDÅKAREN JOHAN JONSSON
Haglöfs har nyligen inlett ett samarbete med den svenske freeride-skidåkaren Johan
Jonsson. Samarbetet syftar främst till att ytterligare utveckla företagets skidkollektion.
Johan Jonsson har en imponerande meritlista, då han inte bara är en av Sveriges bästa
freerideåkare utan också en aktiv cyklist, vandrare och flugfiskare. Dessutom är han även
fotograf, skribent och grundare av och ägare till ett framgångsrikt skidmagasin online. Från
och med nu kan Johan också tillägga att han är en del av Haglöfs Friends, Haglöfs
sponsorkoncept och nätverk för outdoorprofiler världen över.
Även om samarbetet huvudsakligen syftar till att fortsätta utveckla Haglöfs skidkollektion så
ser Haglöfs Johan som en värdefull resurs även på många andra områden.
– Johan Jonsson är en person med oerhört många talanger, och vi ser fram emot att få komma

igång med alla projekt vi har planerat att göra ihop. Vi är mycket glada att ha honom ombord,
säger Fredrik Kjellberg, Global Marketing Manager på Haglöfs.
Johan Jonsson kommer att ingå i Haglöfs Friends från och med den 1 januari.
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Haglöfs develops clothing, footwear and hardware for people who invest in an active outdoor lifestyle. From small-scale backpack
manufacturing in 1914, Haglöfs has developed into one of the world’s leading suppliers of technical and sustainable outdoor
products by means of modern product development and strategic distribution. The Haglöfs brand is primarily marketed to 25
European and Asian markets and the company employs some 200 people. Sales for 2013 amounted to SEK 724.5 million. Haglöfs is
owned by ASICS Corporation since 2010. www.haglofs.com
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