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Maria Segergren har utsetts till ny sortiment- och designdirektör samt
medlem i KappAhls koncernledning, med tillträde i september 2016. Maria
Segergren har lång erfarenhet från sortimentsutveckling, nu senast som
sortiments/inköpschef på & Other Stories.
– Marias uppdrag blir att skapa tydliga, attraktiva kollektioner för
KappAhls kund, kvinnan mitt i livet och hennes familj. Det är hjärtat i
verksamheten och jag ser fram emot att hon blir en del av detta, säger vd
Danny Feltmann.
Från september 2016 kommer Maria Segergren, född 1972, att leda arbetet
med att utveckla KappAhls design och sortiment. Maria är utbildad
textilekonom vid Borås högskola och har lång erfarenhet från
sortimentsutveckling inom H&M-koncernen, nu senast som
sortiments/inköpschef på & Other Stories. Maria Segergren lyfter gärna fram
vikten av att skapa kollektioner som hänger ihop.
– Jag ser fram emot att bidra i arbetet med att utveckla ett inspirerande,
tydligt och hållbart sortiment för KappAhls kunder. Att skapa mode med
kvalitet som håller över tid och som dessutom riktar sig till många är något
jag verkligen brinner för, berättar Maria Segergren.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg
och är en av Nordens ledande
modekedjor med närmare 380 butiker
i Sverige, Norge, Finland och Polen
samt Shop Online. Vår affärsidé är att
erbjuda prisvärt mode i egen design
till kvinnan mitt i livet och hennes
familj. Runt en fjärdedel av
sortimentet är hållbarhetsmärkt.
2014/2015 var omsättningen 4,6
miljarder SEK och antalet anställda
cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är
noterat på Nasdaq Stockholm.
Mer information finns på
www.kappahl.se
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