Hanna & Sara Montazami i t-shirtar från den egna kollektionen
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Hanna och Sara Montazami designar
kollektion för Indiska
Indiska lanserar en exklusiv kollektion t-shirtar i ekologisk bomull designade
av Hanna och Sara Montazami. Kollektionen består av fyra t-shirtar i vintagestil där varje tröja representerar ett av de fyra elementen; jord, luft, eld och
vatten. Kollektionen kommer säljas online samt i utvalda Indiskabutiker.
Efter flera lyckade kampanjer där Hanna och Sara Montazami frontat
kollektioner för Indiska så lanserar nu systrarna för första gången sin egen
design i en kollektion tillsammans med företaget.

- Vi tycker att Hanna och Sara verkligen går hand i hand med Indiskas
varumärke. Deras glädje och energi lyser igenom i allt vi har gjort
tillsammans. Vi ser verkligen fram emot att presentera samarbetet för våra
kunder, säger Emma Hellstadius, Marknad- och E-handelschef på Indiska.
Kollektionen består av fyra t-shirtar med ett tydligt vintage-uttryck där varje
t-shirt representerar ett av de fyra elementen; jord, luft, eld och vatten.
- Vi blev oerhört glada när Indiska kontaktade oss med frågan om att designa
en kollektion för dem. Vi ville att den här kollektionen skulle vara en hyllning
till naturen och därför var det också viktigt att t-shirtarna producerades i
ekologisk bomull. Det ska bli så spännande att se hur vår kollektion mottas
av Indiskas kunder, säger Hanna och Sara Montazami i ett gemensamt
uttalande.
Kollektionen kommer släppas i samband med ett live shopping-event online,
som sänds tillsammans med Hanna och Sara Montazami direkt från L.A. den
9:e juni 2021 på indiska.com.
Klicka här för att komma till Indiskas bildbank för högupplösta produkt- och
miljöbilder.
För frågor vänligen kontakta:
Matilda Agné
PR-ansvarig Indiska
matilda.agne@indiska.se

Indiska är ett svenskt livsstilsföretag etablerad 1901 som erbjuder mode och
inredning i en unik mix av det färgstarka Indiska arvet och den skandinaviska
enkelheten. Indiska har idag 47 st butiker i Sverige och Finland samt en
internationell e-handel.
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