
Care of Carl utvalt som 
exklusiv återförsäljare av 
Giorgio Armani i Norden
Det italienska kläd- och livsstilsföretag ARMANI och Care of Carl, 
nordens ledande onlinebutik för premiumherrkläder, har ingått ett 
samarbete där Care of Carl som enda återförsäljare i Skandinavien 
kommer saluföra toplinjen Giorgio Armani.  

Modeimperiet ARMANI har sedan grundandet år 1975 växt till 
ett miljardbolag och består idag av en mängd olika linjer som 
distribueras världen över. Grundaren Giorgio Armani själv är 
kanske Italiens mest kända modeentreprenör genom tiderna och 
har fått stor respekt för att han tidigt och på ett innovativt sätt 
brutit upp gränserna mellan könen genom att klä upp kvinnor 
i skräddade plagg som kavajer och kostymer. Därefter tog han 
herrvärlden med storm när han dekonstruerade den traditionella 
kavajen, genom att helt enkelt  ta bort dess inlägg och padding vid 
bröst och axlar. Detta skapade en mjuk och avslappnad siluett, 
som bland annat fick sitt genomslag via Richard Gere i kultfilmen 
American Gigolo. Den imponerande kundlistan omfattar även 
namn som Clooney, Cruise, DiCaprio, Eastwood, L. Jackson, 
Pacino, Penn, Redford samt många fler.

Premiumlinjen Giorgio Armani är det endast ett fåtal butiker i 
världen som får möjlighet att saluföra och från hösten 2021 är 
Care of Carl en av de exklusiva samarbetspartners som har valts 
ut. Bland sortimentet erbjuds en komplett kollektion av kläder, 
skor och accessoarer till herr, allt framtaget i exklusiva material 
och välkonstruerade modeller med elegant Armani-silhuett. 
Linjen, som än idag designas av Giorgio Armani själv, visas två 
gånger om året under Milano Fashion Week och utgör kärnan 
i företaget då det är tonsättande för resterande linjer under 
Armani-paraplyet. 

Lanseringen av Giorgio Armani är det senaste steget i Care of 
Carls lyxsatsning och varumärket kommer att ingå i butikens 
exklusiva avdelning Luxury Brands tillsammans med varumärken 
som Brunello Cucinelli, Brioni och Moncler.
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Högupplösta bilder

Care of Carl x Giorgio Armani

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Rasmus Motten Wernerby, Head of Brand & Communication 
+46 706 19 43 13   
rasmus@careofcarl.com 

www.careofcarl.com

Om Care of Carl

Företaget grundades 2010 i Borås, baserat på den enkla idén att göra kvalitetskläder för män 
tillgängliga online. Verksamheten har vuxit organiskt från starten, med idag över 80 anställda 
och en omsättning på 300MSEK. Erbjudandet är ett kurerat urval av herrkläder, -skor och 
-accessoarer i det övre premiumsegmentet med fler än 220 varumärken, däribland Moncler, 
Brunello Cucinelli, Crockett & Jones, Drake’s, Polo Ralph Lauren m. fl. Företaget är aktivt i 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland.

https://careofcarl.pixieset.com/careofcarlxgiorgioarmani/ 

