
Rizzo Group släpper väskkollektion för
padel i samarbete med Margaux Dietz
STOCKHOLM (28 juni 2021) – Rizzo Group, med egna varumärken som Don Donna, Rizzo,
Handskmakaren, Vezzano och A-TO-B, förstärker sin position som väsk- och
accessoarleverantör genom att bredda sitt utbud och utveckla sitt sportsegment. ”Sport som
livsstil växer och efterfrågan på matchande produkter likaså och här ser vi en unik möjlighet att
positionera oss ytterligare,” säger Helena Morland, CMO Rizzo Group. Som ett led i detta har
Rizzo Group inlett ett designsamarbete med influencern och padelfantasten Margaux Dietz och
lanserar en kollektion av padelväskor och accessoarer för varumärket Don Donna.

Don Donna x Margaux Dietz Padel Bag Collection är väskkollektionen för den som gillar sport och mode
kombinerat i ett. Hela kollektionen består av tre väskor plus accessoarer som släpps under sommaren
och hösten.

"Just nu är padel en stor del av mitt liv och jag spelar nästan varje dag. Det jag har saknat är en riktigt
bra padelväska som är både funktionell och snygg, så därför kändes det helt rätt att tillsammans med
Don Donna designa den optimala accessoaren till oss padelfantaster; en stilren, rymlig och praktisk
padelväska!” säger Margaux Dietz.

Den första modellen som släpps från kollektionen den 27/6 är en stilren och moderiktig padelväska i
unisexmodell med trendiga 90-tals- och sportinfluenser.

”Jag har alltid människorna i fokus och min design går oftast ihop med en genomtänkt funktion.
Samarbetet med Margaux och möjligheten att få ta del av hennes behov och idéer har lett till ett
fantastiskt resultat och en kollektion som innehåller allt som en padelfantast önskar sig,” säger Anna
Huynh, designer på Rizzo Group.

Med samarbetet hoppas Rizzo Group nå både en yngre, trendkänsligare, publik och modemedvetna
sportfantaster.

”Vår styrka är vår varumärkesportfölj och vår gedigna branscherfarenhet. Vi har den unika möjligheten
och kapaciteten att identifiera en trend eller ett behov och sen hantera hela kedjan från idé och design
till distribution,” avslutar Helena Morland, CMO Rizzo Group.

Padelväskan, som passar lika bra för honom som för henne, kommer i svart och vitt och säljs i
begränsat antal och exklusivt på https://www.rizzo.se/dondonnaxmargaux/ samt
https://www.morris.no/dondonnaxmargaux

För ytterligare högupplöst bildmaterial: http://rizzo.mediaflowpro.com/6/

Reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=e3-yj3K2_7c

För vidare information, vänligen kontakta:
Helena Morland, CMO, tel: +46 708-71 45 22, helena.morland@rizzogroup.se

Om Margaux Dietz
Margaux Dietz, 30 år, är en av Sveriges största youtuber och Influencer. I sina kanaler delar med sig av
sitt liv och vardag. På Instagram och Youtube får man följa med på allt från lämningar på förskolan,
träningspass, möten med spännande personer, inspelningar, matlagning, resor (när omvärlden tillåter),
sociala aktiviteter och såklart många timmar på padelbanan. Förutom sina sociala medier driver
Margaux sina två egna varumärken X by Margaux och Juan Carlos.

Om Don Donna
Don Donna skapar accessoarkollektioner i samtida design och med genomtänkta funktioner.
Produkterna är klassiska, alltid anpassade i form och stil att möta en modern livsstil och kollektionerna är
moderiktiga och sträcker sig från avslappnad stil för vardag och semester till arbete och fest. Don Donna
skapar produkter i moderna material, i säsongens färger för både dam & herr och varumärket står för
stilfulla prisvärda produkter med hög kvalitet.
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Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med
totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt
avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på
Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i
Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök
www.venueretail.com och www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se


