
 

PRESSMEDDELANDE 
Made in Sweden. Ett nytt kapitel i svensk glashistoria. 

Det Svenska glaset är vida berömt i världen för sin tekniska kvalitet och höga konstnärliga nivå. Faktum 

är att allt startade på dagen för 90 år sedan med världsutställning i Paris 1925. Då visade Sverige upp 

formgivaren och konstnären Simon Gates graal, något världen aldrig skådat tidigare. 

I Simon Gates anda, 90 år senare, tar vi ytterligare ett steg mot att befästa Orrefors Kosta Bodas 

position som en av världens främsta glaskoncerner. Idag startar en av de största marknadsförings-

kampanjerna i glas och porslinsbranschens historia. Vårt syfte är att få en ny generation svenska 

konsumenter att älska vårt glas så som världen gjorde 1925. Givetvis anpassad till vår tid och krav på 

spännande kommunikation. 

Vi är oerhört stolta att kunna presentera ett världsunikt samarbete med musikproducenten Andreas 

Carlsson som ligger bakom vår senaste kampanj ”Made in Sweden”. I detta samarbete kommer vi se 

annonser, filmer och musik i världsklass. 

”Jag är oerhört stolt och glad över det arbete vi gjort tillsammans med Orrefors Kosta Boda. Vi har 
tagit varumärkena till en helt ny nivå. Detta lägger grunden till en ny era för varumärkena” 
Andreas Carlsson, musikproducent 

”Vårt samarbete med Andreas Carlsson är av yttersta världsklass och resultatet något som alla våra 
kunder kommer att älska” 
Magnus Andersson, VD Orrefors Kosta Boda 

Resultatet av detta samarbete rullas nu ut i media där de första ”Made in Sweden” annonserna 

kommer att synas massivt i kvällspress, inredningsmagasin, social medier och radio. Totalt sätt 

omfattas kampanjen av 120 miljoner kontakter, det vill säga den största kampanjen i branschens 

historia. 

För mer information kontakta: 

Orrefors Kosta Boda AB 
Stora vägen 96, SE-360 52 Kosta, Sweden | Phone +46 478 345 00 | Fax +46 478 505 01  

Registered Office Lessebo Kommun | Registered no 556519-1300 | Vat no SE556519130001 

Orrefors Kosta Boda AB är ett småländskt designföretag med formgivning och tillverkning av högkvalitativt bruks- och konstglas. Vi 

utvecklar, producerar och säljer ett brett bruks- och konstglassortiment för såväl privat som offentligt bruk under varumärkena Orrefors och 

Kosta Boda. Orrefors Kosta Boda AB ingår sedan 2005 i New Wave Group som verkar med ett flertal varumärken på konsument- och 

företagsmarknaden inom områdena sport, fritid, inredning och gåvor. New Wave Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
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