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REDGREEN og LEPHIDUS SHOES har pr. 1 juni 2013 indgået samarbejde omkring design, produktion, distribution
og salg af REDGREEN sko.
Lephidus Shoes er et dansk fremadstormende skomærke med fokus på kvalitet, tidens trend og komfort. Det helt
essentielle for Lephidus Shoes er helhedsoplevelsen og fokussen sammen med forretningen på slutbrugeren. Lige
fra udtrykket og særkendetegn på skoene, forarbejdningen af materialer til komforten og kvaliteten, hvor der ikke
gås på kompromis nogen steder.
Skoene produceres primært i Italien og Portugal og fabrikkerne er særligt udvalgte i forhold til kvalitetskravene,
arbejdsforholdene, materialerne samt fleksibiliteten i forhold til efterspørgslen fra både forhandlere og slutbrugeren. Fabrikkerne herunder produktionen besøges af Lephidus Shoes minimum 1 gang om året og en tæt dialog
og forståelse imellem Lephidus Shoes og producenten prioriteres højt.
Lephidus Shoes sælges i dag i Danmark, Sverige og Tyskland og den primære kunde pt. er tøjbutikker, såsom Mr.
forretninger og Nordic Philosophy etc. LEPHIDUS SHOES beskæftiger sig både med herre og damesko og sortimentet spænder lige fra klassiske ballerinaer, feminine pumps, og til rå boots. Og for herrernes vedkommende
spænder sortimentet lige fra de populære sneakers typer, til pæne fest og business sko samt italiensk inspirerede
herrestøvler og ikke at forglemme de sofistikerede åleskindssko. Prislejet for er par Dame Lephidus sko ligger fra
kr. 499.- for en ballerina og op til kr. 1.999.- for et par super lækre støvler i udsøgt kalveskind. Skoene til herre ligger i prislejet fra kr. 799.- for en sneakers og op til kr. 1.499.- for et par super fine Chelsea boots i speciel udvalgte
materialer.
“Vi ser samarbejdet med Lephidus som en stor mulighed for at fortsætte den positive udvikling REDGREEN er inde
i, og med den intensive markedsføring vi går i møde skabes en endnu højere brand awareness omkring REDGREEN internationalt.” udtaler REDGREEN’s Brand Manager Mia Winther Sørensen
De første REDGREEN sko fåes i butikkerne fra ca. 1. januar 2014
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