
Pressmeddelande                                            

     Nu startar ett av Sveriges största omprofileringsprojekt:

                 Lindex byter logotype
                  -storsatsar inför 2000-talet

I slutet av september byter Lindex logotype. Det märks i första hand genom de
nya skyltarna på Lindex 273 butiker - men också på alla andra företagsnära
produkter.

Det här är ett av de största omprofileringsprojekten i Sverige på senare år.

-Genom den här stora satsningen på en ny grafisk profil vill vi ytterligare markera att
vi är ett modernt, vitalt och ledande klädföretag, säger Lindex marknadsdirektör
Anders Jansson.

-Den gamla logotypen har hängt med i många år och kom till när Lindex var ett
betydligt mindre företag, som mest sålde underkläder. Det var helt enkelt hög tid att
göra en förändring som för oss in i 2000-talet, säger Anders Jansson.

Logotypebytet markerar också en storsatsning från Lindex sida på damkonfektion. På
det området är Lindex marknadsledande redan i dag, men satsar nu ytterligare. Ett
annat starkt tillväxtområde är barnkläder där Lindex på senare år också har blivit
marknadsledare i Sverige.

-Vi vill på det här sättet visa att Lindex befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas,
fortsätter Anders Jansson. Vi har till exempel just påbörjat en stor lansering i Tyskland
med fyra butiker och flera är på gång. Dessutom introducerar vi ett antal nya egna
varumärken - till exempel underklädesmärkena Ella May och First Position.

Den nya logotypen har utformats av den grafiske designern Anders Kornestedt vid
Forsman & Bodenfors design i Göteborg.

-Det var inte någon helt lätt uppgift, säger han. Det gällde att förädla de goda sidorna i
den gamla logotypen och kombinera dem med vad Lindex står för i dag.



-Lindex är ett företag för de många människorna med en allt starkare modekänsla. Då
skall logotypen fömedla detta. I den gamla logotypen fanns ett hjärta. När jag hittade
hjärtformen för bokstaven E i den nya logotypen blev allt mycket lättare, berättar
Anders Kornestedt.

Arbetet med den nya logotypen har tagit cirka ett år efter styrelsens beslut. Bytet har
föregåtts av omfattande undersökningar, som entydigt visat att det här är den rätta
vägen.

-Vi har under relativt lång tid arbetat med en översyn och modernisering av Lindex
profil, säger marknadsdirektör Anders Jansson. Logotypebytet är kronan på verket i
det arbetet och en markering mot marknaden att något hänt med Lindex.

-Vårt moderniseringsarbete upphör dock inte i och med detta. Just nu pågår till
exempel en översyn av våra butiksinredningar. Den nya butiksmodellen har vi redan
testat i Tyskland och på några ställen i Sverige med stor framgång, avslutar Anders
Jansson.

Lindex är marknadsledande på damunderkläder i Sverige och Norge samt på
damkonfektion och barnkläder i Sverige.
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Styrelsen för AB Lindex

För ytterligare information kontakta:

Marknadsdirektör Anders Jansson, Lindex.
Telefon: 0322-777 00, 778 20 (direkt). Mobil: 070-550 42 87

Lindex är en butikskedja med ca 270 butiker på den nordiska marknaden och 4 nyöppnade
butiker i Tyskland. Koncernens produktområden är damkonfektion, damunderkläder,
barnkläder och Lindex Care.


