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Senaste nytt..
Den nya kollektionen Brave and Gorgeous
lanserades på Skofabriken i Stockholm. Kollektionen bygger vidare på Shields-kollektionen, men
tar ännu mer fasta på kvinnorna bakom sköldarna,
deras mod och skönhet. Stort tack till er som kom på
det välbesökta eventet!
Shieldmaid Internationationaliseras och har nu
två återförsäljare i Finland. “Att slå sig in på våra
närmarknader är en viktig pusselbit i vår tillväxtstrategi”, säger Anna Odebäck
Swedish Fashion Counsil har bjudit in Shieldmaid
att delta i deras Pop Up butik. Vi är glada och stolta
att delta. www.swedishfashionstore.tictail.com
Shieldmaid växer vidare i Sverige med nya
återförsäljare. I Stockholm har butiken Riddargatan 12, på Östermalm börjat sälja Shieldmaids olika
kollektioner och i Malmö hittar du våra smycken på
Dahlgren est 1918 på Kärleksgatan.

Utdrag ur Plazamagazine Blogg
Kina Andersson:

“ Anna uppmuntrar också

till att våga prova smycken
som går lite utanför den egna
bekvämlighetszonen ”

Anna har ordet..
Smycken är inte bara smycken.
Smycken som betyder något för oss
är fyllda med berättelser, känslor
och symbolik. Jag uppskattar stort
att få ta del av mina kunders olika
Shielmaid-berättelser. Som när en
av landets största operasopraner
kommenterar på mitt instagramkonto
med orden ”Jag älskar mina örhängen med 7 sköldar. Dom gjorde
succé nu senast i Italien”. Eller när
en av kvinnorna i byn fick en summa
av sin kommunala arbetsgivare som
tack för lång och trogen tjänst och
valde att föreviga gåvan i smycken
från Shieldmaid.
Fortsätt att dela med er av era
berättelser och historier!

/ Anna Odebäck

Shieldmaid i media..
TV-psykologen Anna Bennich Karlstedt
bär Shieldmaids smycken när hon
medverkar i TV4s morgonsändningar.
I Affärsvärlden har det gjorts ett reportage
om Anna Odebäck och Shieldmaid.
”Starta och Driva eget” respektive
lokaltidningen i Kristianstad har gjort ett
personporträtt av Anna Odebäck.
I Damernas Värld, Svensk Damtidning,
Femina, med flera syns smycken från
Shieldmaid.

@SHIELDMAID

..

Designer & grundare av Shieldmaid

instagram
Hänt på

Malou von Sivers väljer smycken från
Shieldmaid och bär dem i sin talkshow.
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