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MARS
H&M Studio S/S 2017 lanserades vid H&M:s 

visning under modeveckan i paris som en ”see 

now, buy now”-kollektion. Med modeller som 

gigi och Bella Hadid, Adwoa Aboah, Amber 

Valletta, Jordan Barrett och Luis Borges gick 

visningen att följa live på studio.hm.com och  

i virtual reality på YouTube. Direkt efter vis-

ningen fanns kollektionen tillgänglig att 

handla online.

För sjunde året i rad utsåg Ethisphere  

Institute H&M-gruppen till ett av världens 

mest etiska företag.

Sydkorea blev ny onlinemarknad för & Other 

Stories samtidigt som varumärkets första 

butik i Asien öppnade i Seoul. Även Förenade 

Arabemiraten och Qatar blev nya marknader 

för & Other Stories under året då de första 

butikerna i Dubai och Doha öppnade via 

franchise.

H&M fortsatte att expandera online 2017. 

Turkiet öppnade i mars följt av Hongkong, 

Taiwan, Macao, Malaysia och Singapore i maj 

samt Cypern och Filippinerna i oktober. Med 

Kuwait som tillkom via franchise i december, 

finns H&M online på 44 marknader.

ApRIL
global Change Award är stiftelsen  

H&M Foundations årliga innovationstävling 

för att skynda på skiftet till en cirkulär  

modebransch. De fem vinnande idéerna 2017 

inkluderade bland annat veganskt läder  

tillverkat av druvrester från vinproduktion,  

textilfibrer framställda av cellulosa från 

kospillning samt en digital tråd som förenklar 

sortering och återvinning av kläder. 

H&M:s återkommande kollektion Conscious 

Exclusive kombinerar hög modegrad med 

hållbara och innovativa material. Våren 2017 

erbjöds exklusiva plagg och accessoarer i 

material av återvunnet plastavfall från strän-

der och vattendrag.

H&M-gruppen tilldelades 2017 utmärkel-

sen Freedom House Corporate Award för 

sitt ledarskap och arbete för ökad transpa-

rens i den globala produktionskedjan. priset 

delades ut av den amerikanska organisatio-

nen Freedom House som uppmärksammar 

företag med starkt ledarskap och värderings-

drivna policies inom mänskliga rättigheter.

SEE NOW, 
BUY NOW

& OTHER 
STORIES  
I ASIEN

H&M Studio S/S 2017 

under modeveckan i Paris.

Årets höjdpunkter
Vi fortsätter att göra mode och design tillgängligt för allt fler människor världen över.  

Under 2017 lanserade vi nya samarbeten tillsammans med innovationer för ökad hållbarhet 

och smarta tjänster som höjer shoppingupplevelsen. En av årets höjdpunkter var  

lanseringen av ARKET, ett helt nytt varumärke inom H&M-gruppen.
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Weekdays första butik i paris öppnade på  

Rue Vieille du Temple i april. Senare under 

2017 öppnade även varumärkets första butik 

i London, på Regent Street. Både Frankrike 

och Storbritannien är onlinemarknader för 

Weekday sedan 2013. 

AuguSTI
H&M-gruppens nya varumärke ARKET lan-

serades den 25 augusti med butik på Regent 

Street i London samt online på arket.com  

i 18 europeiska länder. under hösten följde 

butiksöppningar i Köpenhamn, Bryssel och 

München.

Tillsammans med den ikoniska konceptbuti-

ken Colette i paris lanserade H&M en exklusiv 

kollektion, skapad utifrån höstkollektionen 

H&M Studio A/W 2017. Samarbetet inklude-

rade nio plagg i färgställningar baserade på 

Colettes blå signaturfärg.

Från Reykjavik till Ho Chi Minh-staden.  

I augusti blev Island ny H&M-marknad följt 

av Vietnam i september. under året öppnade 

H&M även sina första butiker i Kazakstan, 

Colombia och georgien och fanns vid slutet 

av 2017 på 69 marknader.

SEpTEMBER
COS fyllde 10 år och firade med fest på The 

national gallery i London, staden där varu-

märkets första butik öppnade 2007. I dag  

finns COS på 37 marknader varav Malaysia, 

Israel, Slovenien och Qatar tillkom under 2017. 

En ny metod för att separera och återvinna 

olika textilfibrer ur blandmaterial presentera-

des av stiftelsen H&M Foundation tillsammans 

med forskningsinstitutet The Hong Kong 

Research Institute of Textiles and Apparel.

Rapporten ”The Best Companies to Work 

for in Fashion 2017” rankade H&M-gruppen 

som ett av de bästa företagen att arbeta på 

i modebranschen globalt. Bakom rapporten 

står branschsajten The Business of Fashion 

som intervjuat över 2 600 experter inom 

branschen från 190 företag.

Organisationerna Ethical Consumer och 

Fashion Revolution placerade H&M-gruppen 

på tredje plats i Fashion Transparency Index 

2017, som mäter hur öppna världens 100 

största modeföretag är med sin leverantörs-

kedja och sin sociala och miljömässiga 

påverkan.

MAJ
Image Search är en tjänst baserad på bild-

igenkänning som hjälper kunderna att snabbt 

hitta plaggen de önskar i H&M:s breda sorti-

ment. genom att använda Image Search i 

H&M:s mobilapp får kunderna rekommenda-

tioner utifrån bilder som de själva tagit eller 

inspirerats av, exempelvis i sociala medier. 

Image Search lanserades i maj och fanns vid 

slutet av 2017 på 13 marknader.

nOVEMBER
ERDEM x H&M, H&M:s samarbete 2017 med 

den Londonbaserade designern Erdem, fick 

ett fantastiskt mottagande. För H&M:s kun-

der skapade Erdem en romantisk, skräddad 

damkollektion och för första gången även en 

kollektion för herr. Samarbetet visualiserades 

av filmregissören Baz Luhrmann.

DECEMBER
H&M-gruppen nominerades till The 

Circulars, en utmärkelse med syfte att 

uppmärksamma individer och organisationer 

över hela världen som på ett utomordentligt 

sätt bidrar till den cirkulära ekonomin. The 

Circulars är ett initiativ skapat av World 

Economic Forum och Forum of Young global 

Leaders och drivs i samarbete med Accenture 

Strategy. 

ARKET i Bryssel.

Weekday i Paris.

ARKET 
LANSERAS

COS 10 år.

ERDEM x H&M.

Bildsök finns  

i H&M:s app.

IMAGE  
SEARCH


