
 
 

  
 

 

Pressmelding Borås, Sverige 29. august 2017 

Care of Carl introduserer en helt ny avdeling - ”Les 
Créateurs” 

E-handelsselskapet Care of Carl, som selger eksklusive merkeklær for menn introduserer en 

ny og spennende avdeling med fokus på en ledig og tidsriktig stil. Avdelingen har hentet 

inspirasjon fra Paris og kalles ”Les Créateurs” – skaperne. ”Les Créateurs” inneholder  11 

nye varemerker, deriblant flere hvor Care of Carl er den eneste onlineforhandler i 

Skandinavia. 

– Som mange av våre kunder vet, setter vi pris på britisk og italiensk stil, men i år har vi brukt 
mye tid i Paris. Her fant vi mange nye merker som, i kombinasjon med en rekke amerikanske og 
skandinaviske merker, resulterte i en helt ny avdeling kalt Les Créateurs- skaperne. Mange av dem 
er yngre, mindre og ikke like kjente som flere av våre eksisterende merkevarer, men de nye 
tilskuddene står fortsatt for samme gode kvalitet og det genuine som resten av vårt sortiment», 
sier Henning Källqvist, grunnlegger og administrerende direktø r.  
 
De nye varemerkene som vi nå presenterer i butikken er de franske AMI, Maison Kitsuné og 

IRO, de italienske Barena og Diemme, de amerikanske Rag & Bone og Vince, de britiske 

Grenson og Harris Wharf London, det danske Andersen-Andersen samt det svenske Our 

Legacy. Flere av disse varemerkene blir nå tilgjengelige for første gang online i Skandinavia . 

 

Henning Källqvist tillegger: 

– Vår visjon om å samle de aller beste merkene på ett sted fortsetter. Noen av varemerkene er 
tilkommet etter forespørsel fra våre kunder, mens andre er «fremadstormende nykommere» som vi 
har funnet selv, og som vi tror vil være et spennende kompliment. Vi tror vi har funnet flere av 
morgendagens ikoner og føler at kombinasjonen av Les Créateurs  og vårt eksisterende sortiment 
gjør det mer spennende enn noensinne.  
 
Med den enkle idéen om å gjøre kvalitetsvaremerker for menn tilgjengelige online  ble Care 

of Carl grunnlagt i 2010 i Borås, Sverige. I 2015-2016 omsatte Care of Carl 138 MSEK. 

Selskapet finnes i Sverige, Norge og Danmark. I 2016 ble Care of Carl kåret til Årets Digitale 

Gasell av Dagens Industri. 
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