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Torstensson designar innovationspris
Skapa mode för världens växande befolkning och samtidigt minska modeindustrins
miljöpåverkan. Det är vad Global Change Award handlar om, och det är Torstensson
Art & Design som har designat och tillverkat vinnarstatyetten.
Global Change Award är ett initiativ från H&M Conscious Foundation, där innovatörer världen
över har haft möjlighet att delta. Utmaningen ligger i att hitta idéer som kan hjälpa till att sluta
kretsloppet inom modeindustrin.
Intresset för att tänka cirkulärt är stort. Det märks på de över 2 700 personer från 112 länder som
har deltagit med sina idéer i Global Change Award. Pristagarna avslöjades den 10 februari.
Förutom ära, prispengar och möjlighet att utveckla sina idéer i en ettårig innovationsaccelerator
under ledning av Accenture, KTH och H&M Conscious Foundation fick de fem vinnarna också en
statyett som symboliserar cirkulär ekonomi. Det är Torstensson Art & Design som står bakom den
vackra statyetten, formad som en glasglob, inspirerad av tävlingens logotyp.
”Statyetten är skapad av återvunnet miljökristallglas och har tillverkats med förnyelsebar el som
energikälla. Hela processen är således en del av det cirkulära kretsloppet. Även emballaget är
tillverkat i returmaterial och läderremmen är från H&M:s klädinsamling. Vi är alltid noga med att
låta cirkulärt tänkande genomsyra hela vår arbetsprocess. Vi vill att allt ska vara så klimatsmart
som möjligt”, säger Jonas Torstensson, vd och designchef på Torstensson Art & Design.
”Vi såg i Torstensson en tydlig och stark designer som integrerade det cirkulära temat väldigt bra.
Det var en perfekt matchning med det budskap som tävlingen har”, säger Erik Bang, projektledare
för H&M Global Change Award.

Prisutdelningen av Global Change Award.
Se separat länk för nedladdning av foto.
Flera bilder från H&M Consious Foundation
– se separat länk i mail.

Statyetterna för Global Change Award.
Se separat länk för nedladdning av foto.
Fotograf: Linda Röjås Söderman

För ytterligare information
Jonas Torstensson, VD, tel. 070-716 61 46, jonas@torstensson.se
Kerstin Torstensson, 08-765 35 90 eller kerstin@torstensson.se
Torstensson Art & Design är ett designföretag som sätter hållbarheten i fokus. Vi berättar historier på
ett sätt som andra minns. Vi kombinerar kloka helhetslösningar med en bred miljökunskap. Det
synsättet löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Läs mer på www.torstensson.se.

