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Idag, torsdag, lanserar KappAhl sitt omtalade designsamarbete med sportlegenden Glenn Strömberg.  

      – KappAhl är en av de främsta modeleverantörerna för den svenske mannen, berättar KappAhls sortiment- och 

designdirektör Carina Ladow. Detta förpliktigar och i vår kollektion finns något för varje modemedveten man, den är 

skräddad och väldressad med de rätta detaljerna! 

Glenn Strömberg Collection är designad av KappAhls designteam i samarbete med Glenn Strömberg och består av 

dressat mode med italienska influenser. Glenn Strömberg har varit delaktig i framtagningen av kollektionen, han står 

modell och kommer även att promota kollektionen vid lanseringen.  

Idag finns sportlegenden på plats i KappAhls butik i Nordstan, Göteborg, kl 12-18 och imorgon fredag i KappAhls 

butik i Täby, kl 12-17. 

Glenn Strömberg Collection lanseras på Shop Online och i ett hundratal utvalda KappAhl-butiker, listan finns på 

KappAhls hemsida under Kundservice/Hitta butik.  

Om Glenn Strömberg Collection 

Glenn Strömberg är fotbollstjärnan som efter sin karriär blev sportkommentator och nu tar han steget in i 

modebranschen tillsammans med KappAhl. Glenn Strömberg är sedan 30 år tillbaka bosatt i Italien, där fokus på mode 

är stort. De italienska modeinfluenserna har han tagit med sig till KappAhl och resultatet av samarbetet är en unik 

kollektion där varje man kan hitta prisvärda, välskräddade plagg med italiensk prägel. 

Nyckelplaggen för kollektionen är skräddade blazrar, snygga skjortor och byxor. Det finns ett extra fokus på plaggens 

insida, där fodret är i olika mönster. Kollektionen består även av t-shirts, kavajer, shorts och trendiga accessoarer med 

snygga detaljer, till exempel Glenn Strömbergs nummer som fotbollspelare, nummer 7, som syns på olika pins, knappar 

och broderier. 

Bilder från kollektionen finns att ladda hem från KappAhls pressbildbank. 

För mer information  

Carina Ladow, Sortiment- och Designdirektör. Tel. 0704-71 57 02, carina.ladow@kappahl.com  

Charlotte Högberg, Informationschef. Tel 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com 

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt 
Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på 
kvinnan mitt i livet. 19 % av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 
4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com. 

http://www.kappahl.com/sv-SE/kundservice/kundservice/hitta-butik/
http://www.kappahl.com/globalassets/customer-service/shop-online/documents/glennstrombergcollection_se.pdf
http://lifeandstyle.kappahl.com/sv/corp/Press/Imagebank/Glenn-Stromberg-Colllection/Glenn-Stromberg-Collection/
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