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Stockholm, 4 mars 2016

D&Company skriver licensavtal med Tiger of Sweden
Tiger of Sweden är idag ett av Nordens största modevarumärken och har i över tio års tid designat och sålt
glasögon via optiker genom licensavtal. Nu tar D&Company över avtalet med målsättningen att skapa en ny unik
serie optiska glas för det svenska modehuset. För D&Company är detta ytterligare ett steg mot att bli den
främsta aktören inom tillverkning och distribution av glasögon på den Nordiska marknaden.
Licensavtalet innebär att D&Company tar över produktionen av Tiger of Swedens optiska bågar liksom
distributionen mot fristående optiker och optikerkedjor. Tiger of Sweden är idag etablerat som ett av Nordens
mest sålda glasögonmärken, och D&Company ser fram emot en framtida produktutveckling i nära samarbete
med det svenska modehusets designteam.
”Vi är oerhört stolta över att få jobba med detta starka modevarumärke. Trots att D&Company är en relativt
ny aktör på marknaden som licenspartner för Nordiska varumärken har vi ett av de mest erfarna teamen i
Norden inom glasögontillverkning. Vi kommer arbeta tätt ihop med designavdelningen på Tiger of Sweden för
att ta fram en ny, unik serie glasögon i deras namn” säger Ralph Dahlin, VD på D&Company.
Om Tiger of Sweden
Tiger of Sweden grundades 1993 i Uddevalla och producerade då huvudsakligen skräddarsydda herrkläder.
Idag ingår kollektionerna Man, Woman, Jeans, Underwear, Shoes och Accessories i varumärkets portfölj. Tiger
of Sweden säljs och marknadsförs i 20 länder och ingår sedan 2003 i koncernen IC Group A/S. Tiger of
Swedens designfilosofi är klassiskt skräddarsytt med nya, moderna snitt. Varumärkets optiska bågar finns för
både män och kvinnor och passar lika bra till kostym som jeans.
För ytterligare information, kontakta:
Ralph Dahlin, VD, D&Company Nordic AB
E-post: ralph@dcompanynordic.com
Telefon: +46 (0) 705 36 89 79
Per Håkans, Marknadschef, Tiger of Sweden
E-post: per.hakans@tigerofsweden.se
D&Company Nordic AB grundades 2014 och är idag en ledande aktör på den Nordiska optikmarknaden.
Genom den digitala plattformen IDUN erbjuder D&Company unika e-handelslösningar och digitala tjänster för
optiker över hela Europa. D&Companys varumärkesportfölj inkluderar det egna varumärket Norr samt flera av
Nordens mest kända varumärken genom licensieringsavtal, bland annat Tiger of Sweden, Efva Attling, POC och
Blåkläder.
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