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I H&M-gruppen ingår åtta tydligt definierade varumärken – H&M, 

COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday, H&M Home 

och ARKET. Tillsammans erbjuder våra varumärken kunderna en 

stor variation av stilar och trender inom mode, skönhet, accessoarer 

och inredning samt upplevelser som numera också inkluderar modern 

och hälsosam mat.

Våra varumärken kompletterar varandra väl, alla med sin egen unika 

identitet. För varje varumärke finns en design- och inköpsfunktion där 

team av medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och kompetens 

arbetar tillsammans för att ta fram kollektioner som möter kundernas 

önskemål. H&M-gruppen har ett cirkulärt förhållningssätt, vilket åter-

speglas i en ökad användning av återvunna och hållbara material. 

Med strävan att alltid erbjuda ett relevant och välsorterat utbud 

arbetar varje varumärke med ständiga förbättringar av sortimentet. 

Digitalisering och ny teknologi möjliggör nya arbetsmetoder och  

förbättringar hela vägen från produktutveckling och inköp till mötet 

med kunden. Advanced analytics och automatiserade processer är 

stöd som används alltmer i verksamheten, vilket ger en fördjupad 

kundinsikt och bidrar till en snabbare, mer flexibel och mer responsiv 

varuförsörjningskedja. Med dessa satsningar kan vi stärka kund-

erbjudandet, förhöja shoppingupplevelsen och erbjuda en mer person-

anpassad kommunikation – vilket på sikt kommer att gynna kunderna 

hos samtliga H&M-gruppens varumärken.

Alla våra varumärken delar glädjen att ge kunderna bästa värde  

för pengarna och inspirera till hållbara val. Läs mer på sidorna 20–29  

om varje varumärkes erbjudande. På sidorna 30–35 finns mer informa-

tion om hur vi skapar en enkel, inspirerande och smidig shopping-

upplevelse för kunderna – oavsett var, när och hur de handlar.

H&M sommar 2017.

Våra varumärken
H&M-gruppen erbjuder mode och design genom åtta tydligt definierade 

varumärken, alla med sin egen unika identitet.
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H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och 

kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt.

Med ett brett och varierat sortiment gör 

H&M det enkelt för alla modeintresserade att 

uttrycka sin egen personliga stil. Varumärket 

finns på 69 marknader världen över och 

erbjuder allt från de senaste trenderna till 

hållbara klassiker som kan bäras säsong efter 

säsong. Kollektionerna vänder sig till dam, 

herr, ungdom, barn och baby. I produkt- 

utbudet ingår också sportmode, underkläder 

och kosmetik liksom accessoarer och skor. 

H&M ska alltid vara uppdaterat, modernt 

och relevant. En stark digital närvaro till-

sammans med butiker skapar en närhet till 

kunder globalt som är unik för H&M. Mötet 

med kunden är en ständig källa till inspira-

tion liksom dialogen med H&M:s engagerade 

följare. I sociala medier, H&M:s app och på 

hm.com – som är en av världens mest välbe-

sökta modeplatser – kompletteras varumärkets 

breda kunderbjudande med inspiration,  

filmer och tips om allt från miljösmart kläd-

vård till yogainstruktioner, hårstyling och 

resor. Välkommen till H&M!

hm.com

”  H&M gör det 

enkelt för 

kunderna att 

uttrycka sin  

egen stil.”
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Medlemmarna i det digitala lojalitetspro-

grammet H&M Club blir allt fler. H&M Club 

finns bland annat i mobilen och ger kunderna 

poäng på allt de handlar, liksom tillgång till 

såväl personanpassade erbjudanden som 

unika upplevelser att dela och inspireras av. 

Bland erbjudandena finns allt från exklusiv 

förhandsshopping och särskilda klubbpriser 

till att följa med på modevisningar i paris och 

Los Angeles eller att själv få bli stylad och 

fotograferad tillsammans med vänner. Som 

medlemmar kan kunderna använda sina 

poäng till de klubberbjudanden som passar 

just dem. Från och med 2018 blir även online-

leveranser och returer gratis för alla H&M:s 

klubbmedlemmar. programmet når i dag kun-

der på 14 marknader i Europa och Asien, som 

tillsammans står för en stor del av H&M:s för-

säljning. utrullning av H&M Club planeras till 

fler H&M-marknader under 2018.

”  H&M:s affärsidé är att erbjuda 
mode och kvalitet till bästa pris 

på ett hållbart sätt.”

H&M 
SPORT

#HMxME
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#otherstories

& OTHER STORIES erbjuder ett brett  

sortiment av skor, väskor, accessoarer,  

skönhetsprodukter, stationery och kläder  

till kvinnor. I designateljéer i paris, Stock-

holm och Los Angeles skapar & Other Stories 

mode- och skönhetskollektioner med ett öga 

för detaljer och en känsla för kvalitet till ett 

överkomligt pris.

& Other Stories lanserades 2013 och finns 

med 60 butiker på 16 marknader i Europa, 

uSA och Asien samt online på stories.com  

på 15 marknader. under 2017 utökades sorti-

mentet med stationery samt en klassisk 

make-up-serie inspirerad av Frankrike,  

och utvecklad med naturliga ingredienser.  

Sydkorea, Förenade Arabemiraten och Qatar 

blev nya marknader och i Los Angeles öppnade 

varumärkets tredje designateljé.

stories.com

& Other Stories, Covent Garden i London.

Showroom i & Other Stories ateljé i Los Angeles.
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WEEKDAY är ett svenskt denim- och mode-

varumärke som influeras av ungdomskultur 

och street style. Weekday grundades 2002 

och finns online på 18 marknader samt med 

33 butiker i nio länder. Varumärket erbjuder 

en unik shoppingupplevelse med ett noga 

kurerat sortiment för både dam och herr 

samt ett mindre urval externa varumärken. 

Weekday tillhör H&M-gruppen sedan 2008.

weekday.com

SCREEN- 
TRYCK 
I BUTIK

Weekday i Hamburg.

Screentryck i butik i Amsterdam.
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COS är ett modevarumärke för kvinnor och 

män som tycker om modern, funktionell och 

väl genomtänkt design. COS erbjuder uppda-

terade klassiker och oumbärliga basplagg som 

är skapade för att bäras säsong efter säsong. 

Med traditionella metoder och nya tekniker 

tas tidlösa och stilrena kollektioner fram.

Sedan lanseringen 2007 har COS öppnat 

butiker på utvalda lägen runt om i världen. 

Butiksutformningen anpassas för att bevara 

byggnadernas ursprungliga utseende och 

samtidigt skapa en modern och välkom-

nande miljö.

COS stöttar också konst- och designvärlden 

genom olika samarbeten. Tillsammans med 

etablerade såväl som nya konstnärer, ateljéer 

och gallerier världen över, skapar COS unika 

projekt vid sidan av varumärkets egna mode-

kollektioner. under 2017 samarbetade COS 

med den London-baserade arkitekt- och 

konstnärsduon Studio Swine för att skapa 

’new Spring’, en interaktiv, multisensorisk 

installation som visades under designmässan 

Salone del Mobile i Milano och vid Design 

Miami/.

COS erbjuds på cosstores.com på  

20 marknader samt i 231 butiker på 37 

marknader.

cosstores.com
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COS 
X 

HAY

Ovan: på shoppinggatan Bagdat Caddesi i Istanbul 
ligger en av COS butiker i Turkiet. Vänster: COS x HAY 
– under 2017 samarbetade COS återigen med det 
danska designföretaget Hay som designat möbler 
och vardagsföremål för hemmet, handplockade  
av COS. Nedan: COS samarbete med Studio Swine 
vid Salone del Mobile i Milano. Längst ned: ’Creating  
with Shapes’, ett samarbete med Usha Doshi,  
Fellow vid Royal College of Art som har arbetat 
tillsammans med COS under flera år.
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HÅLLBARA
JEANS

CHEAp MOnDAY är ett svenskt jeansmärke 

som grundades i Stockholm 2004 och tillhör 

H&M-gruppen sedan 2008. Cheap Monday 

strävar efter att erbjuda “no Bullshit 

Jeanswear: sustainable fits at a great price!” 

2017 var en milstolpe för Cheap Monday då 

varumärket ersatte all traditionell bomull i 

sina kollektioner med ekologisk eller återvun-

nen bomull. Detta var också ett första steg 

mot Cheap Monday:s åtagande att använda 

mer hållbara material i alla sina plagg.

Cheap Monday erbjuds främst via utvalda 

återförsäljare runt om i världen och online på 

cheapmonday.com på 18 marknader samt i sin 

ikoniska butik på 39 Carnaby Street i London.

cheapmonday.com

#itscheapmonday
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MOnKI är ett klädmärke som andas story-

telling och erbjuder mode till konkurrens-

kraftiga priser. De blandar skandinavisk 

design med kreativ street style och uppmunt-

rar unga kvinnor att stå upp för sig själva och 

för andra, genom ledord som ”brave”, 

”friendly” och ”fun”. Förutom att shoppa 

online på 19 marknader kan kunderna upp-

leva Monki i 119 butiker på 14 marknader 

runtom i Europa och Asien.

monki.com

Ovan: i samarbetet ”The Cup” med Lunette, skänkte 
Monki 5 000 menskoppar till The Cup Foundation, 
en icke-vinstdrivande organisation som verkar för att 
utbilda och stärka unga tjejer i Kenya.

Vänster: kampanjen ”Go eco the lazy way” visade på hur 
man genom att vara lat, till exempel genom att inte tvätta 
sina kläder lika ofta, kan minska påverkan på miljön.

Höger: fem halsband med ”Words to live by” tog upp 
viktiga problem för unga kvinnor runtom i världen.  
20 procent av intäkterna gick till barnrättsorganisationen 
Plan International och deras arbete för att stödja tjejer 
att våga gå sin egen väg.

#monkistyle
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H&M HOME är ett designdrivet inrednings-

koncept som erbjuder moderiktiga inred-

ningsaccessoarer till vardagsrum, kök, 

sovrum, badrum och barnrum. H&M Home 

har som ambition att alltid designa tidsen-

liga kollektioner i flera olika stilar. Genom 

design och kvalitet till bästa pris ges  

kunderna en möjlighet att på ett enkelt sätt 

skapa ett modernt och personligt hem.

H&M Home säljs via shop-in-shops i 

utvalda H&M-butiker på 46 marknader samt 

online på 37 marknader. under 2018 öppnar 

H&M Home också egna fristående butiker.

hm.com

H&M HOME  
LAB STORE

H&M Home Lab-butik i Stockholm.
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ARKET är en modern marknadsplats som 

erbjuder tidlösa produkter för män, kvinnor 

och barn samt för hemmet. I de flesta av 

ARKET:s butiker finns också ett café, baserat 

på det nya nordiska köket. ARKET skapar 

välgjorda och hållbara produkter, designade 

för att användas och älskas under lång tid av 

en bred målgrupp.

Med sin bas i Stockholm öppnade ARKET 

sin första butik på Regent Street i London i 

augusti 2017 liksom online på 18 europeiska 

marknader. utgångspunkten för alla 

ARKET:s kollektioner är arkivet. En gedigen 

bas av produkter som gör det lätt för kunden 

att hitta sina favoriter om och om igen, med 

utrymme att leka med material, färger och 

proportioner från säsong till säsong. plaggen 

är sofistikerade och mångsidiga för att kunna 

kombineras på många sätt för olika behov 

och tillfällen, vilket gör det enkelt för kun-

derna att skapa sin perfekta vardagsgarderob.

arket.com

ARKET i Köpenhamn.


