Eva Kruse anerkendt blandt de vigtigste modeaktører i verden
Det toneangivende branchemedie Business of Fashion har sat Eva Kruse på listen over de 500 mest
indflydelsesrige personer i den globale modebranche. Det er p.t. den vigtigste internationale
anerkendelse, man kan få inden for mode, og den er med til at fremme Danish Fashion Institutes
arbejde globalt.
En gang årligt udgiver Business of Fashion et indeks over verdens 500 mest toneangivende personer i
modeindustrien, BoF 500, ligesom andre magtfulde medier gør det, eksempelvis Forbes og Time Magazine.
Eva Kruse, den eneste dansker på listen, har som CEO for Danish Fashion Institute og som primus motor for
en bæredygtig dagsorden sat Danmark og København på modeverdenskortet i 2016.
I sit arbejde med at fremme bæredygtig mode, har Danish Fashion Institutes bestyrelse sammen med Eva
Kruse for kort tid siden fremlagt en ny ambitiøs strategi, der tager globalt lederskab på den bæredygtige
agenda. Strategien bygger på succesen med Copenhagen Fashion Summit, der er verdens største topmøde
for bæredygtighed og samfundsansvar i modebranchen, som Danish Fashion Institute afholder hvert år.
Målet for den nye strategi er, at Danmark skal tage globalt lederskab på en dagsorden, der skal drive
modebranchen mod en verden, som ser længere end næste sæson.
At Eva Kruse er med på BoF 500 er med til at understrege, at Copenhagen Fashion Summit har en
førerposition som det forum, der sætter standarden for, hvordan der tales og arbejdes med bæredygtighed
globalt. Om anerkendelsen udtrykker Eva Kruse stolthed over, at det er lykkedes at rykke bæredygtighed helt
til toppen af branchen:
“Jeg er meget taknemmelig. Det er et kæmpe skulderklap at blive sat i sammenhæng med verdens førende
talenter og profiler. Det kan kun gøre en fuld af ærefrygt. Det essentielle for mig er, at vores arbejde
anerkendes som værende vigtig for at skabe en modebranche, der laver fantastisk tøj uden at glemme fokus
på ansvarlighed over for både mennesker og planeten. Vi har troet på det i mange år, og nu viser det sig, at
vores bæredygtige bevægelse er ved at få fodfæste, og det gør mig meget stolt, at verdens øjne er rettet
mod København for løsningen. Det giver mig og vores team energi og inspiration til at blive ved med at sætte
barren højere for, hvordan vi tænker modebranchen – beyond next season,” siger Eva Kruse.
BoF 500-listen har repræsentanter fra alle hjørner af modeindustrien såsom designere, executives, medier,
katalysatorer og detaillister. Andre navne på 2016 listen er blandt andet: Anna Wintour, editor-in-chief, Vogue
US; Bernard Arnault, chairman & chief executive, LVMH; Carine Roitfeld, editor-in-chief, CR Fashion Book;
Christopher Bailey, chief executive officer & chief creative officer, Burberry; François-Henri Pinault, chairman
& chief executive, Kering; Karl-Johan Persson, president & chief executive, H&M; Vanessa Friedman, fashion
director & chief fashion critic, The New York Times.
Se hele B0F 500-listen her.
BoF 500 er et professionelt indeks over indflydelsesrige personer, der er med til at forme den globale
modeindustri. BoF 500-indekset skabes årligt på baggrund af dataanalyser, research og nomineringer fra
nuværende personer på listen.
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