
 

Pressemelding 03-03-2015 

CareOfCarl.com åpner i Norge  

Care of Carl, som selger utvalgte merkeklær for menn på internett, går nå 

utenfor Sveriges grenser og blir et internasjonalt selskap i og med 

lanseringen av www.careofcarl.no i Norge.  

Care of Carl har helt siden august 2010 tilbudt et sortiment av omsorgsfullt utvalgte 

klassiske og moderne klær for den bevisste mannen. I tiden etter oppstarten har 

antallet varemerker økt kontinuerlig og butikken kan i dag tilby ca 60 varemerker i 

toppklasse. Regnskapsåret 2013-2014 omsatte Care of Carl AB 63MSEK. 

I løpet av de siste årene har bedriften stadig fått forespørsler fra nordmenn om 

muligheten til å kunne sende bestillinger også til Norge, og i dag åpner Care of Carl 

opp sin butikk i Norge på adressen www.careofcarl.no. Den norske butikken har 

samme høye målsetting når det gjelder service og kvalitet som vi har på den svenske 

butikken. Det innebærer at vi har inngått avtale med Bring, en av de største norske 

transportørene, vi har ansatt norske medarbeidere for å sikre en god kjøpeopplevelse 

for det norske markedet, og vi har inngått en avtale med Granada AS i Halden for å 

kunne tilby en rask og effektiv returhåndtering og bytte av varer.  

”Vi er veldig stolte av å kunne fortelle at vi nå endelig åpner vår butikk i Norge. Dette 

er en viktig milepæl i vår historie og betyr at vi nå er et internasjonalt selskap. Det har 

tatt oss nærmere 5 år før vi følte at vi var klare for å ekspandere vårt konsept til et 

land utenfor Sverige. Vi mener at Norge absolutt er det beste markedet for oss å 

starte med. Vi er overbeviste om at våre norske naboer også kommer til å bli 

inspirerte, og at de vil handle internasjonale merkevarer online i en butikk med god 

service og høy kvalitet», sier grunnleggeren Henning Källqvist.  

 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
 
Henning Källqvist, Adm. dir. 
Telefon: 800 31 200 / +46 707-77 21 85 
henning@careofcarl.com 
www.careofcarl.no 
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