
 
 

  
 

 

Pressemeddelelse Borås, Sverige 14. marts 2017 

Care of Carl introducerer ure fra Sjöö Sandström 

E-handelsfirmaet Care of Carl, som sælger mærketøj til mænd online, lancerer 

nu en ny afdeling og introducerer armbåndsure fra Sjöö Sandström.  

–  For os er det en stor dag at vi introcerer ure fra svenske Sjöö  Sandström, det eneste 

urfirma i Sverige som fremstiller kvalitetsure. Efterspørgslen fra vores kunder på ure har 

vi haft i lang tid, og vi er stolte over nu at kunne opfylde deres ønsker, siger Henning 

Källqvist, grundlægger og direktør.  

Care of Carl sætter dermed endnu en milepæl i sin historie, hvor armbåndsure vil udgøre en 

ny kategori blandt de gamle som klæder og sko, og hvor man de seneste år også har tilføjet 

både solbriller og parfumer til sortimentet. Med ure tager man altså næste skridt mod at 

tilbyde ”alt” som vedrører stil til den derom bevidste mand.  

 

Henning Källqvist tilføjer: 

– At der findes en interesse for ure blandt vores kunder har vi længe være kl are over. Dels 

i kraft af kundeforespørgsler på det, men også gennem samarbejdet mellem Sjöö 

Sandström og NN.07, hvor vi i 2012 solgte et af syv limiterede ure, en Royal Steel Classic.   

 

Care of Carl bliver også den første rent online butik der tilbyder ure fra Sjöö Sandström. Et 

stort skridt for både Care of Carl og Sjöö Sandström. 

 

Felix Formark, Direktør i Sjöö Sandström:  

– Samarbejdet med Care of Carl er utroligt spændende og de er virkelig på alle måder 

ekstremt dygtige. Det skal blive interessant at følge hvordan vi , i dette for os nye 

forretningsområde, skal udvikle vores position. Vores værdigrundlag stemmer godt 

overens med deres og måden de tager hånd om deres kunder er fænomenal.  Den 

arbejdsfilosofi og vores fælles fuldprisstrategi vil forhåbentlig betyde, at folk som vi ikke 

når via de traditionelle butikker, vil få lyst til at købe eksklusive ure online.   

 
Care of Carl blev grundlagt i 2010 i Borås ud fra den enkle idé at gøre kvalitetsvaremærker 

til mænd tilgængeligt online. I 2015-2016 omsatte Care of Carl AB 138 mio SEK. Firmaet er 

aktivt i Sverige, Norge og Danmark. I 2016 fik Care of Carl tildelt Årets Digitale Gazelle af 

Dagens Industri. 

 
For yderl igere  information,  venl igst  kontakt:  

 

Henning Källqvist ,  grundlægger  og direktør  

 

+46 707 77 21  85  

henning@careofcarl .com  

www.careofcarl .com 
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