
Rizzo Group släpper höstens
väskkollektion för padel från samarbetet
mellan Don Donna och influencern
Margaux Dietz
Nu släpper Rizzo Group höstens väskkollektion från samarbetet mellan Don Donna och
influencern Margaux Dietz. Kollektionen kommer i en begränsad upplaga och säljs både online
och i utvalda Rizzobutiker. Samarbetet, som är ett led i Rizzo Groups satsning på att bredda
sortimentet och förstärka positionen inom sport, inleddes i somras med ett första släpp av en
padelväska i slingbagmodell. Den 2 oktober släpps en totebag och en ryggsäck, samt två
accessoarer; en vatten/bollhållare och en minväska med tillhörande axelrem. Båda väskorna
kommer i svart med ett vattenavvisande foder och med en sportmesh som ger en skyddande
dämpning.

"Padel är en viktig del av mitt liv och jag spelar så ofta jag kan! Jag behöver därför en väska
som både är snygg och funktionell där man får plats med alla saker man bär runt på. Eftersom
jag inte hittat något som jag gillar tog jag saken i egna händer och nu kommer min
höstkollektion med Rizzo och Don Donna! Jag har designat ett gäng perfekta padelväskor och
accessoarer som är stilrena, snygga och praktiska så att man får med sig racket, skor och
kläder och samtidigt känner sig riktigt snygg!", säger Margaux Dietz.

Den trendiga totebagen kommer med ett mjukt paddelfodral och ett skydd för handtaget och är
lika snygg att ha med sig till padelbanan och gymmet som till jobbet eller festen.

Ryggsäcken är funktionell och rymlig med plats för träningsskor och gymkläder och med
praktiska förvaringsfack för padelracketen och jobbdatorn. Väskan är framtagen i en
unisexmodell med ett skydd för handtaget och den passar lika bra till henne som till honom.

I sortimentet finns även en vatten/bollhållare samt en miniväska med en axelrem som båda
kan användas separat eller enkelt hakas på väskan.

Den lilla praktiska miniväskan funkar perfekt som förvaring för hörlurar, läppstift eller bilnycklar
och axelremmen kan användas för att t ex ge en gammal älskad väska en ny uppdaterad look,
en designidé som går i linje med Rizzo Groups hållbarhetstänk.

”Det känns otroligt roligt att efter sommarens succé med slingbagen, även kunna lansera en
höstkollektion av padelväskor, säger Helena Morland marknadschef på Rizzo Group. Intresset
för sporten samt efterfrågan på matchande produkter är fortsatt skyhög, så här fortsätter vi att
stärka vår position ytterligare när det kommer till väskor och accessoarer för en aktiv livsstil.
Höstkollektionens padelväskor har utrymme för både racket, skor och träningskläder och det i
kombination med en hög modegrad gör att det är den enda väskan en modemedveten
padelfantast behöver, avslutar Helena Morland”.

Kollektionen släpps online på rizzo.se och morris.no samt i utvalda Rizzobutiker, lördagen den
2 oktober.

För vidare information, vänligen kontakta:
Helena Morland, CMO, tel: +46 (0)8 508 99 200, helena.morland@rizzogroup.se
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Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med
totalt  93  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.rizzogroup.se
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