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Care of Carl åbner i Danmark
Internetbutiken Care of Carl åbner nu sin danske netbutik, CareOfCarl.dk, som
sælger eksklusivt udvalgt mærketøj til mænd.
CareOfCarl.com har siden 2010 udbudt et nøje udvalgt sortiment af herretøj af såvel velkendte og
klassiske, som moderne varemærker til den stilbevidste mand. Siden starten har antallet af
varemærker kontinuerligt forgrenet sig og i dag tilbyder Care of Carl ca. 80 udvalgte topvaremærker. I
det seneste regnskabsår 2014-2015 omsatte Care of Carl AB for 93MSEK, svarende til 75MDKK.
Gennem årenes løb har Care of Carl ofte fået forespørgsler fra danske kunder, som har ønsket levering
til Danmark, og dette bliver nu en mulighed, når de i dag åbner deres danske netbutik på adressen
www.careofcarl.dk. Butikken stiller høje krav til sig selv i forhold til service og kvalitet, og ønsker at
levere en tryg og enkel købsoplevelse til sine kunder, og tilbyder bl.a. fri fragt og fri retur.
Henning Källqvist, Care of Carls grundlægger og administrerende direktør, siger følgende:
-Markedet for herretøj, og onlinemarkedet generelt, er en branche med hård konkurrence. Trods
dette mener vi, at der findes et tydeligt behov på det danske marked for en aktør som os. Først of
fremmest har vi et unikt sortiment gennem en kombination af store internationale topvaremærker
og mindre nicheproducenter. Dernæst har vi en omfattende stilguide, vores eget online magasin og
stileksperter, som er med til at skabe et univers for interesserede inden for eksklusivt herretøj. Vores
vision er at yde en høj personlig service, både før og efter købet.
Er der et stort marked for eksklusivt herretøj i Danmark? - Det tror Torsten Grundwald, skribent og
ejer af stiljournalen.dk.
-Udbuddet af eksklusiv, klassisk og moderne herrebeklædning i Danmark er begrænset til nogle få
butikker i det centrale København, og kan på ingen måde måle sig med situationen i Italien, England
eller for den sags skyld Sverige. Det kunne være interessant med nogle flere internationale
kvalitetsmærker i Danmark. Det er mit indtryk, at mange danske mænd er klar til klæde sig bedre og
mere stilfuldt, men ikke altid finder det tøj, sko, tilbehør, der skal til.
Henning Källqvist siger yderligere:
-Vi startede Care of Carl for fem år siden, eftersom vi selv savnede et let tilgængeligt sted, hvor vi
kunne købe tøj og sko fra kvalitetsmærker online. Vi mener at mænd, uanset by og sted, skal have
mulighed for at købe det tøj, vi selv efterspørger. Danmark har altid været kendt som et design- og
tekstilland med fokus på kvalitet, og vi tror at der er mange danskere der deler passionen og
interessen for mærketøj til mænd, med os.
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