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Träffa ISBJÖRN of Sweden på sport- och
outdoormässan ISPO i München
Den 5-8 februari ställer ISBJÖRN of Sweden ut på ISPO - årets största sport- och outdoormässa i
München, Tyskland. Det är hela 2 560 utställare och fler än 81 000 personer som besöker mässan
varje år. Du hittar oss i hall A6 och monter 224 (A6:224) i Scandinavian Village som är en
4000 kvadratmeter stor yta där ledande skandinaviska varumärken finns samlade, alla medlemmar
i SOG – Scandinavian Outdoor Group.
År 2015 är året då ISBJÖRN of Sweden firar 10 år på marknaden.
- Vi är väldigt glada att varumärket har mottagits så väl både i Sverige och internationellt. Som ett led
i vår internationella satsning har vi anställt vår nya Exportchef Martin Eisele, säger ISBJÖRN of
Swedens vd Maria Frykman Forsberg.
- Senare under året kommer vi att fira att vi fyller 10 år tillsammans med våra kära kunder,
samarbetspartner och andra som har varit viktiga för oss under åren. När jag och Camilla Schmidt
startade företaget blev vi lite tagna på sängen när vi fick en stor beställning av Sveriges mest
exklusiva friluftsbutik. Vi köpte in en begagnad industrisymaskin och satt och sydde exakt hela
sommaren. Idag finns vi i 13 olika länder och har 250 exklusiva återförsäljare i Skandinavien, Europa,
Japan, Ryssland och snart även i Kina och Sydkorea.

ISBJÖRN nominerad till Scandinavian Outdoor Award
ISBJÖRN of Sweden är nominerad i kategorin KIDS i Scandinavian Outdoor Award med jackan
MONSUNE Hard Shell Jacket (FW15/16). Vinnarna
presenteras under öppningsdagen på ISPO den
5 februari.

MONSUNE Hard Shell Jacket är tillverkad i ett
tvålagers material i 100% nylon. Membranet ger
15,000mm vattenpelare och 15,000gr
ånggenomsläpp per m2/24h. Materialet är Bluesign
approved och har en florkarbonfri impregnering från
BIONIC Finish Eco. Jackan är ett allroundplagg som
kan användas som regn- och vindskydd på höst och
vinter och som skidjacka under vintern, då den har
avtagbart snölås och en ficka för liftkort på ärmen.
Alla dragkedjor är vattentäta och alla sömmar är
tejpade. Plagget finns från storlek 122-164cl och i två
färgställningar.
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Mer om ISPO hittar du på http://munich.ispo.com/en/

Följ oss gärna på ISBJÖRN of Swedens Nyhetsblogg, på Facebook samt Instagram #isbjornofsweden.
Välkommen att kontakta oss för mer information:
Magdalena Höglund, Presskontakt, ISBJÖRN of Sweden/Highland PR, tel: 0733 338840
E-post: magdalena@highlandpr.se

ISBJÖRN of Sweden grundades år 2005 och är ett svenskt outdoor- och skidvarumärke som erbjuder
marknadens bästa tekniska funktionskläder för barn åldern 0-14 år. I alla led med omsorg om
naturens resurser och med hållbara produkter och rätt materialval. ISBJÖRN finns i nuläget etablerat i
13 olika länder i Skandinavien, Europa, Japan, Ryssland och snart även i Kina och Sydkorea.
www.isbjornofsweden.com
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