Sports Group Denmark
udvider med stærke skobrands
Med tre kendte skomærker udvider Sports Group Denmark sin internationale portefølje
og tager dermed et vigtigt skridt som samarbejdspartner for sko- og modebranchen
Med virkning fra 15. marts 2018 har Sports Group Denmark overtaget salgsansvaret for de tre kendte, internationale
skomærker: Björn Borg Footwear, Gaastra og New Zealand Auckland. Salgsansvaret for Gaastra og New Zealand Auckland
gælder for hele det nordiske marked, mens Björn Borg gælder for Danmark og Norge.
”Vi er glade og stolte af at få tre så stærke mærker i huset, og det er vores klare forventning, at vi kan løfte alle tre
brands med vores multi-brand strategi. Især Björn Borg forventer vi os meget af, da vi mener, det er et brand med et stort
uudnyttet potentiale”, udtaler direktør Bjarne Jeppesen.

Passer perfekt ind i strategien

Jan Guldbæk, der er brand director i Sports Group Denmark, forklarer, at den nye produktportefølje passer perfekt ind i
firmaets fremadrettede, strategiske planer.
”De tre mærker henvender sig til både sports-segmentet, sko-segmentet og lifestyle segmentet, og det er et vigtigt
strategisk skridt i vores plan om at være en stærk samarbejdspartner for sko- og modebranchen. Og så er timingen helt
perfekt, da vi også bliver en stor del af Mizunos launch af lifestyle kollektionen Mizuno 1906 til foråret 2019,” fortæller
Jan Guldbæk.
I forbindelse med aftalen skifter Björn Borgs kendte ansigt Thomas Nielsen, til Sports Group Denmark, hvor han ansættes
som sælger.
Sports Group Denmark bliver lagerførende af Björn Borg Footwear, Gaastra og New Zealand Auckland fra 15. marts og leverer
suppleringer på summer og spring 18 varer sæsonen ud. Det samme gælder alle optagne ordrer på de tre mærker til
autumn og winter 18.
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