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#UGGLIFE-KAMPANJEN FÖR AW19 HYLLAR  

INDIVIDEN OCH RELATIONERNA 
#UGGLIFE  

#ThisIsUGG 
 

 
                                                                                          Byline: Chen Man 

 

UGG® presenterar sin nya #UGGLIFE-kampanj för AW19. Den nya globala kampanjen, som presenterar 

generationsöverskridande relationer, vill framhäva betydelsen av en familj och relationer som stödjer, 

utmanar och inspirerar.   

 

#UGGLIFE-kampanjen visar upp modellen Slick Woods och hennes son, den legendariska rockmusikern 

och mångsidiga konstnären Kim Gordon och hennes dotter Coco (poet, konstnär och modell), 

skådespelaren Luka Sabbat och hans pappa Clark (creative director), modellen Paloma Elsesser och 

hennes syster Ama, skådespelerskan Sasha Lane och hennes bror Sergio samt modeskaparna  

Mike Eckhaus och Zoe Latta. Kampanjen, fotograferad i Los Angeles av den kända fotografen Chen Man, 

är en hyllning till varumärkets kaliforniska arv och lyfter fram vidsträckta marker och skogbeklädda 

områden.  



 
 

Kollektionen består av tretton välkända och uppdaterade modeller. Varumärkets Classic boot har fått en 

uppfräschning genom Classic Femme Mini och Classic Femme Short med två tum höga skaft, mjuk 

mocka, yllefoder och slittåliga yttersulor. UGG® har låtit sig inspireras av San Franciscos tuffa stadsmiljö 

och förvandlat Classic boot till en modernare Classic Femme Over-the-Knee-stövel. 

 
Classic Short II, Classic Mini, Neumel, Classic Femme Mini, Classic Femme Short, Classic Femme OTK 

 

Fluff Punk-kängan kombinerar Twinface fårskinn, en mjuk läderöverdel och toscanapäls vilket ger 

varumärkets mini-Classic-silhuett en vass makeover. Classic Boom är en kombinerad sneaker och boot, 

för en ungdomlig och mångsidig stil, medan Classic Boom Buckle med textilband och spänne utstrålar 

mer flärd. 

    
Fluff Punk i Black Olive, Classic Boom, Classic Boom Buckle  

 

Classic Rebel Biker Short och Classic Rebel Biker Mini är djärva uppdateringar av UGG® Classic boot 

som tänjer på gränserna med ikoniska biker-bootdetaljer och en kraftig, sågtandad sula.  

 
               Classic Rebel Biker Short, Classic Rebel Biker Mini 

 

Neumel Flex är en av varumärkets bästsäljare som uppdaterats med moderna elastiska snoddar i stället 

för skosnören. Harkland tar modellen till en ny nivå med högteknologisk Vibram®-yttersula och nu ännu 

mjukare insida. 

            
                Neumel Flex, Harkland  



 
 

 

 

Ett urval att UGG®-återförsäljare: Nordiska Kompaniet, Mathilde, Jackie, Wakakuu, Raglady, Scorett.  
 
#UGGLIFE Classic Revolution kollektionen finns i UGG®-butiker och hos utvalda grossister över hela 

världen. 
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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®, Karl Lagerfeld, Diadora, Kenzo, Lacoste, Butterfly Twists, Ted Baker, Hush 

Puppies, Sperry och Keds. 

Besök gärna: www.selectedbrands.com 
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