
 

21 november 2008 
Stockholm 

Om Björn Borg 
Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon 
och parfym. Björn Borg-produkter säljs på över tio marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har 
egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna konceptbutiker. Totalt beräknades 
försäljningen av Björn Borg-produkter 2007 uppgå till cirka 2,2 miljarder kronor i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning 
uppgick 2007 till 495 MSEK och antalet anställda var 79 vid årets slut. Björn Borg-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsen i 
Stockholm sedan 7 maj 2007. 
 

Björn Borg visar att kärlek är för alla i ny kampanjfilm 
– Två manliga präster vigs i kyrkan av kvinnlig präst 
 
Björn Borg lanserar idag sin nya kampanjfilm på temat Love For All. Filmen har ett för många överraskande 
slut. Vad som ter sig vara ett giftermål mellan en man och en kvinna visar sig vara en vigsel mellan två 
manliga präster genomförd av en kvinnlig präst. Filmen kommer att visas på bjornborg.com/en/Love/Film  
 
– Filmen behandlar kärlek på ett tänkvärt sätt. På Björn Borg är vi glada och stolta över att ha skapat en plattform 
som ger utrymme för alla sorters uttryck som gestaltar kärlek, säger Rocky af Ekenstam Brennicke, PR- och 
eventansvarig på Björn Borg. 
 
Filmen är ytterligare ett steg i Björn Borgs strävan att alla ska hitta kärleken. Tidigare har Björn Borg lanserat en 
gratis dejtingsajt och i dagarna lanseras underkläderna Lucky Underwear. Namnet syftat på begreppet turkalsonger 
och består av kalsonger och trosor prydda med lyckotal och amuletter. 
 
– Björn Borgs målsättning med Love For All är att alla ska hitta kärleken. Dejtingsajten på bjornborg.com/love knyter 
samman människor och våra Lucky Underwear ska förhoppningsvis bringa tur på kärleksfronten. Filmen är vårt sätt 
att illustrera att kärlek är för alla, säger Rocky af Ekenstam Brennicke. 
 

 
För att se hela filmen och embedda: bjornborg.com/en/Love/Film 
 
Reklambyråerna Anjovis och Farfar har tagit fram Björn Borgs kampanj, Love For All.  
Flerfaldigt prisbelönte Oscar Bård har regisserat Love For All-filmen. 
 
För mer information och fler bilder, vänligen kontakta:   
Rocky af Ekenstam Brennicke, PR- och eventansvarig, Björn Borg  
Telefon: +46(0)8-527 33 715     
E-post: rocky.brennicke@bjornborg.com    
 
Annette Hallberg, Jung 
Telefon: +46(0)8-410 556 70 
E-post: annette@jungrelations.com 

 


