
DANISH ENDURANCE INDGÅR SAMARBEJDE MED DEN OLYMPISKE 
GULDMEDALJEVINDER PERNILLE BLUME

Den Olympiske svømmestjerne Pernille Blume med DANISH ENDURANCE CEO & grundlægger Nicolaj Due

TIL ØJEBLIKKELIG FRIGIVELSE
København, 17/09/2020

Fra dags dato indgår Danmarks olympiske guldmedaljevinder på kvindernes 50m fri, Pernille Blume, et partner-
skab med det danske sports brand DANISH ENDURANCE for lanceringen af en ny kollektion af lingeri.

DANISH ENDURANCE er et familieejet brand, der fokuserer på bæredygtig fremstilling og designer sine produkter 
i Danmark i samarbejde med olympiske atleter. Ved at tilslutte sig DANISH ENDURANCE-familien bliver Pernille en 
del af en gruppe elite ambassadører, der hjælper brandet med at formidle inspirerende budskaber både gennem 
sport og livsstil.

CEO Nicolaj Due siger: ”Pernille favner fuldt ud de værdier, vi tror på. Udholdenhed, engagement og ihærdighed er 
tre vigtige elementer der kan inspirere andre til at forfølge deres drømme, hvilket er noget vores brand konstant 
stræber efter.”

Pernille forklarer videre: ”For mig handler udholdenhed om at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. 
For at være i stand til det, skal jeg have det godt og føle mig godt tilpas. Derfor har jeg skabt DANISH ENDURANCE 
by Pernille Blume og det har virkelig været sjovt og inspirerende at være designer i de sidste ni måneder!”

Pernille har sammen med DANISH ENDURANCE udviklet en stilfuld og komfortabel lingeri-kollektion signeret 
”Pernille Blume” i økologisk bomuld. Pernilles ambition har været at skabe en klassisk hverdagskollektion, der får 
kvinder til at føle sig særligt godt tilpas og som omfavner deres egen femininitet.
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Den første kollektion, lavet i OEKO-TEX®-certificeret økologisk bomuld, kommer i hvid, grå melange og Raspberry 
og i størrelserne XS-XL. Undertøjet vil være tilgængeligt fra 17. september 2020 på DANISH ENDURANCE’s 
hjemme-side www.danishendurance.com og på Boozt og Zalando.

Den Olympisk guldmedaljevinder Pernille Blume i hendes økologiske bomulds lingeri-kollektion
 udviklet i samarbejde med DANISH ENDURANCE




