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Design för barns rättigheter  - 2012 års
vårkollektion är här!

Härliga och färgstarka vårnyheter i Rädda Barnens webbshop – Design för
barns rättigheter.  Grönt är accentfärg i Vårkollektionen för 2012, som bjuder
på många nyheter och exklusiva samarbeten i begränsade upplagor. 

Totalt tjugofyra nya spännande designprodukter finns till försäljning från och
med den 27 mars på www.shop/rb.se

– Svensk och nordisk design håller alltid hög kvalitet, och utbudet är enormt i år.
Jakten på nya produkter och samarbeten till vårkollektionen har varit en tuff men
rolig utmaning. Kvalitet, exklusiva nyheter och god design sammanfattar

http://www.shop/rb.se


kollektionen. Våra designers och samarbetspartners har alla helhjärtat bidragit
med stort engagemang och kreativitet, säger Victoria Nordansjö, Pr-ansvarig på
Rädda Barnen.

Exempel från den nya vårkollektionen:
Palmgrens nya modell ”Clutch”, exklusivt framtagen i grönt till Rädda Barnen
för säsongen 2012. 
AnnLouise Landelius stilrena läderarmband med mässingsdetaljer. 
Tero Kuitunens porslinshalsband i form av en diamant. 
Det framgångsrika samarbetet med Acne JR fortsätter med en exklusivt
framtagen illustration: ”Rädda Barnens Vårdträd”. 

Ytterligare produktsläpp är: HAY, Localgraphics, Brokiga, Menu/Henriette
Melchiorsen, L:a Bruket, Finnsdottir Design, Afroart, Urbanears, Jesper
Waldersten, Lottas Träd, Form us with love/Design House Stockholm. 

Hela nya vårkollektionen hittar du på www.shop/rb.se

För mer information kontakta:
Victoria Nordansjö, Pr-ansvarig Rädda Barnen tel: 08-698 91 73,
victoria.nordansjo@rb.se

För produktutlåning och högupplösta bilder kontakta:
Susanne Tirziu på modinåkerlind tel: 08-661 42 00,
susanne@modinakerlind.com

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook
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Youtube

Kontaktpersoner

Rädda Barnens pressjour
Presskontakt
Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00.
press@rb.se
08-698 90 90

Anne Thorngren
Presskontakt
Pressekreterare 
Svenska frågor
anne.thorngren@rb.se
0723-57 67 56

Åsa Runström Awad 
Presskontakt
Pressekreterare 
Internationella frågor
asa.runstrom.awad@rb.se
0733-55 34 33
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