
 
 

  
 

 

Pressmeddelande 2018-10-01 

Care of Carl öppnar i Finland 

E-handelsföretaget Care of Carl som säljer exklusiva märkeskläder och skor för män online, 

expanderar genom att öppna sin lokalanpassade butik för den finska marknaden. 

Under åren har Care of Carl fått flera förfrågningar om att leverera varor till Finland och Åland. Nu har 

portarna slagits upp då det är möjligt att beställa varor från www.careofcarl.fi. Care of Carl har alltid haft 

högt ställda krav på sig själva när det kommer till service och kvalitet, och vill leverera en trygg och enkel 

köpupplevelse till sina kunder. Butiken erbjuder bland annat alltid fri frakt och fri retur. 

- Vi tror att vårt koncept och utbud kommer uppskattas i Finland eftersom vår bedömning är att det finns ett 

stort intresse för kläder och stil, vilket talar för vår nisch med internationella toppvarumärken och specialister, 

säger Henning Källqvist, grundare och VD. 

Henning Källqvist tillägger: 

- Vi har också satsat på att anpassa butiken helt och hållet efter den finska marknaden, exempelvis genom att 

erbjuda den på finska, men också svenska för dem som föredrar det. Det betyder att vår kundrådgivning 

hanterar båda språken och därmed kan tillmötesgå alla våra kunder när det kommer till personlig service. 

Utöver det erbjuder vi direktbetalningar med de största bankerna och andra smidiga mobilbetalningar som 

ligger i framkant i Finland. Vi hoppas att detta ihop med vårt starka grundutbud och vårt onlinemagasin Carl 

Magazine, kommer uppskattas av de finska kunderna. 

 

Care of Carl grundades år 2010 i textilstaden Borås, Sverige utifrån den enkla idén att göra 

kvalitetsvarumärken för män tillgängliga online. År 2017-2018 omsatte Care of Carl AB 20M €. 

Företaget är aktiva i Sverige, Norge, Danmark och nu Finland. År 2017 blev Care of Carl utsedda till årets 

butik av herrmagasinet Café och 2016 till Årets Digitala Gasell av Dagens Industri. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henning Källqvist, grundare och VD 

+46 707 77 21 85 

henning@careofcarl.com 

www.careofcarl.fi 

Finsk- och svensktalande kundrådgivning: 

+46 33 720 1909 

http://www.careofcarl.fi/

