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UGG® fortsätter fira sin unika Collective kultur under AW18 

#ThisIsUGG 

 

 

(Hyllade filmstjärnan Sasha Lane arrangerar exklusiv middag för att fira varumärkets kampanjdebut) 

 

UGG® presenterar sin fjärde globala UGG® Collective-kampanj för AW18, med sanna kalifornier, 
däribland skådespelerskan Sasha Lane. Det ikoniska livsstilsmärket fortsätter att fira sin unika stil och 
framträdande roll genom att lyfta fram människor som framhäver och symboliserar UGGs® mångfald 
och anda. 
 
UGG® Collective består av fotografer, musiker, skådespelare, konstnärer, surfare och skejtare från 
Kalifornien. Precis som UGG® är de provocerande, progressiva, frigjorda, sensuella, optimistiska och 
varma. Varje säsong väljs nya grupper av unika individer för att representera varumärket och när de 
berättar sin historia, berättar varumärket sin. 
 



 
 
 
Gruppen består av sex kreativa personer: 
 

• Sasha Lane är en skådespelerska vars berömmelse håller på att explodera. Hennes långfilmsdebut 
som huvudrollen i Andrea Arnolds ”American Honey” har fått fantastiska recensioner, och under 
2018 ska hon spela huvudrollen i den efterlängtade ”Hellboy” samt i fyra andra filmer. 
 

• Clementine Creevy grundade rockbandet Cherry Glazerr i sitt sovrum vid 15 års ålder. Vilt 
komplext och obotligt högljudda erbjuder L.A.-bandets låtar en unik och lättsam syn på världen. 
 

• Gianni Lee är en Los Angeles-baserad visuell konstnär och musiker, som blev populär genom den 
virala framgången för olika blandbandsserier som han kurerade. Giannis progressiva konstnärliga 
tillvägagångssätt gör att han kan blanda flera genrer för att skapa sina egna unika bilder och ljud. 
 

• Zackery Michael är en fotograf som har ett äventyrligt liv med sin modellflickvän Lola 
McDonnell, som också är en av stjärnorna i UGG® Collectives AW18. Zackery fotograferar ofta 
sitt liv och sina vänner medan han far runt på vägarna i Kalifornien. 
 

• Lola McDonnell är en fri själ vars okuvliga hjärta tar henne till åtskilliga soldränkta äventyr 
jorden runt. Hennes värme, energi och spontanitet förkroppsligar den kaliforniska livsstilen. 
 

• Daniel Hivner är en skateboardåkare, surfare och snowboardåkare från Kalifornien som älskar 
frihet och spänning i livet. Hans vitala optimism har fört honom ut på det ena äventyret efter det 
andra, över vidsträckta berg och längs soldränkta kuststadsgator.  

 
 
 
Ett urval att UGG®-återförsäljare: Nordiska Kompaniet, Mathilde, Jackie, Wakakuu, Raglady. 
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Om Varumärket UGG®  
Grundat 1978 av en surfare på Kaliforniens västkust, är UGG® idag ett globalt liftestyle-märke välkänt för sin 
ikoniska Classicsko; inspirerad av sitt ursprung. Burna av Hollywood-legendarer, moderedaktörer och sedermera 
världen, har UGG® designat och distribuerat skor, kläder, accessoarer och hemartiklar med en kompromisslös 
attityd för hantverk av högsta kvalitet. Med en omsättning på över 1 miljard dollar om året har UGG® inlett 
partnerskap med de bästa retail-aktörerna världen över och äger idag fler än 130 koncept- och outletbutiker på 
nyckelplatser såsom New York, San Francisco, Los Angeles, Paris, London, Tokyo, Shanghai och Beijing. 
Besök gärna: www.ugg.com 

 
 
 
Om Selected Brands 
Selected Brands grundades 1992 av Elmer Milebratt och är idag en av de ledande distributörerna och 
licensinnehavarna inom mode och skor i Norden och Baltikum. Utöver distribution driver Selected Brands ett flertal 
shop in shops samt egen retail för att stärka varumärkena än mer runt om i regionen. De representerade 
varumärkena ska innehålla originalitet, nytänkande, funktion och stark design. De varumärken som representeras 
idag är bland annat Project TWLV, UGG®, Diadora, Kenzo, Lacoste, Butterfly Twists, Ted Baker, Hush Puppies, Sperry 
och Keds. 
Besök gärna: www.selectedbrands.com 

 

http://www.selectedbrands.com/

