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Sa renza.se  s torsatsar  på  t rendiga  
skovarumärket  Steve  Madden   
	  
Onlinebut iken  Sarenza.se  har  prec is  lanserats  i  Sver ige.  Företaget  har  över  600 
internat ionel la  va rumärken med skor  och  väskor  för  både kv innor,  män och barn.  Nu 
storsatsar  Sarenza.se  på  t rendiga  skor  och  väskor  f rån  amer ikanska  Steve  Madden.  I  
Sarenzas  aktuel la  sort iment  f inns  drygt  130 skomodel ler  f rån  Steve  Madden –  f rån  
rock iga  sneakers  t i l l  bohemiska  sandaler  och  fä rgglada  höga  skor  med pal jetter  och 
n i ta r .  
 
- Steve Madden är en av de största trendsättarna när det gäller skomode för kvinnor. Vi på Sarenza vill 
kunna erbjuda skor för kvinnor med olika livsstilar, såväl fashionistas som unga mödrar, och Steve Madden 
är precis i linje med det. Dessutom verkar efterfrågan på varumärket stort bland skandinaver, säger 
Constance Le Ferrand, inköpsdirektör på Sarenza.  

	  
Kort  om Steve Madden 	  
Steve Madden startade sitt företag med bara 1 100 dollar i fickan. Han lanserade sitt första skomärke år 1990 och 
idag leder han ett framgångsrikt företag. Steve Madden följer trenderna samtidigt som han ”lyssnar på gatan” och 
det har gjort honom framgångsrik. Han designar efter kombinationen en nära relation till mode, men samtidigt en 
dos av funkigt oberoende. I Italien var det en sandal från Steve Madden som gjorde att Sarenza passerade 7-
miljonersgränsen i försäljning.  

	  
Urval	  av	  produkter	  från	  Steve	  Madden	  
	  
	  

	  
	  

 

	  
	  
	  

 

 Gammblee 
Beskrivning: En halv-kilklackad  
sko med piptå och nitar 
Höjd: 15 c m 
Material: Syntet 
Färg: svart, beige 
Pris: 1  208 kr 

Awwes ome 
Beskrivning: Pumps med  
piptå och nitar 
Höjd: 14,5 cm 
Material: Syntet 
Färg: Guld, silver 
Pris: 1 120 kr 
 

Ka lyps so 
Beskrivning: Pumps med kilklack 
och piptå 
Höjd: 13,5 cm 
Material: Nubuck, syntet och 
gummi 
Färg: Svart 
Pris: 1 000 kr	  
 

Twink lee  
Beskrivning: Sneakers med  
nitar 
Material: Syntet, textil 
Färg: ormskinn,  
Pris: 950 kr 

B raady-s  
Beskrivning: En 90-tals inspirerad 
sneaker med nitar och en 
överdimensionerad vit gummi-
plattform 
Material: Textil, gummi 
Färg: Guld, silver 
Pris: 780 kr 
 

Nic ki ee  
Beskrivning: Sandal med spännen 
och nitar. 
Material: nubuck, syntet 
Färg: Grön, lila, röd 
Pris: 690 kr 
I Italien gjorde försäljningen av en 
Nickiee-sko att Sarenza passerade 
7- miljonersgränsen i försäljning.  
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För  y t ter l igare  informat ion och b i lder,  vänl igen kontakta:  
Frida Valentin, Prat PR, e-post: frida.valentin@prat.se, mobil: 0768-82 66 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarenza är en fransk webbshop med huvudkontor i Paris, Frankrike. Företaget har funnits sedan 2005 och erbjuder 
ett brett utbud av både skor och väskor, god service, senaste modet med över 600 olika varumärken för män, 
kvinnor och barn. Sarenza är representerat i 25 europeiska länder. Företaget passerade precis 7-miljonersgränsen i 
försäljning på webbsidan och har en global omsättning på 131 miljoner euro. På Sarenza är det alltid fri frakt och fria 
returer samt öppet köp i 100 dagar. www.sarenza.se 
 

Produktnamn: Bzar ren 
Beskrivning: Kuvertväska 
(”clutch”) med nitar 
Material: Syntet, textil 
Färg: Gul/silver, brun/guld, 
svart/silver, svart/guld, vit/guld 
Pris: 510 kr 
 

Bdulc ie  
Beskrivning: Handväska med nitar 
Material: Syntet, textil 
Färg: Svart, Beige 
Pris: 850 kr 

Bmaxxy  
Beskrivning: Handväska med kedja 
Material: Syntet, textil 
Färg: Svart 
Pris: 680 kr 
 

Scr ib ble  
Beskrivning: Sandal  
Material: Syntet, gummi 
Färg: Cognac multi 
Pris: 510 kr	  
 

Cuf f  
Beskrivning: Sandal 
Material: 
Färg: Svart multi 
Pris: 780 kr 
 


