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ROXETTE SPELAR IN NY VERSION AV THE LOOK  
FÖR KAPPAHL 

 

I höst kommer KappAhls modekampanjer att ackompanjeras av en helt nygjord version av 

Roxettes världshit ”The Look”. Låten, som är exklusivt inspelad av Roxette för KappAhl, har 

även namngett kampanjen. Kampanjen handlar om stil och personlighet – The Look. 

 

- Mode av idag hänger nära ihop med attityden i musiken. Det lämnar utrymme för personlig 

tolkning och handlar om din stil och din personlighet, din look. Vårt budskap förstärks ytterligare 

av det unika samarbetet med Roxette och en av vår tids mest stilbildande låtar, något vi är oerhört 

glada över, säger KappAhls marknadsdirektör Joakim Holmstrand.  

 

Per Gessle är en av Sveriges mest framgångsrika popartister genom tiderna. Tillsammans med 

sångerskan Marie Fredriksson bildade han popduon Roxette i mitten på 80-talet. En av deras absolut 

mest kända låtar är ”The Look” från 1988, som var bandets första USA-etta och nådde förstaplatsen 

i ett trettiotal länder över hela världen.  

 

- Att göra en helt ny inspelning av “The Look” kändes lockande men var samtidigt en stor 

utmaning. Det känns extra kul att göra ett unikt samarbete med just KappAhl, som är ett svenskt 

företag som vi båda respekterar och gillar. Popmusik och mode går hand i hand. Det handlar om 

uttryck och känslor, att våga och att bry sig, säger Per Gessle. 

 

”The Look” inkluderar totalt fem kampanjer som kommer att släppas successivt under hösten 2015. 

Kampanjerna har olika inriktningar och går under namnen ”The Chic Denim Look”, ”The Always 

Black Look”, ”The Must-have Look”, ”The Wellbeing Look” och ”The Hot Look”.  
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Den första kollektionen i kampanjen, ”The Chic Denim Look”, lanseras i butik den 24 augusti. 

 

Kampanjens officiella hashtag är #thelookkappahl 

 

Se ett smakprov ur The Look – 2015 på KappAhls hemsida och på YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Holmstrand,  Per Gessle & Marie Fredriksson, 

Marknadsdirektör,  KappAhl  Roxette  

 

 

För pressbilder på Roxette vänligen besök: 

press.bindefeldab.se 

användarnamn: kappahl 

lösenord: press 

 

Kontaktpersoner: 

Joakim Holmstrand, marknadsdirektör  Karin Tränk, presskontakt 

KappAhl   Micael Bindefeld AB 

E-post: joakim.holmstrand@kappahl.com E-post: karin.trank@bindefeldab.se  

Mobil: 070 – 590 84 19  Mobil: 072 – 857 04 36 

 

 

 

 

 

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, 
Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – 
kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24 % av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 
2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq 
Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com. 
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