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Slow Skiing– Succé för
svenskproducerad bok om
stora upplevelser
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NWP-medlem landar stort avtal –
”kommer stå för 10 procent av
omsättningen” !
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WDP hjälper artisten Sannah Sae
med kampanj kring ny singel
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Marc hoppar på Textile & Fashion
och Agenda 2030
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Liketoppen: Munskydd i ny
tappning
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Året 2020 för kedjan New Wave
Profile
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Digital Kickoff med New Wave
Profile
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Etikett-tryckeri investerar i en ny
Flexopress !
Boken Slow Skiing är producerad av TMG Sthlm och SDK Bok i Stockholm och
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Västerås. På skidorna till höger står Evelina Nilsson.

Z-profil om sitt rekordår – tog
hem årets NWP- företag

" Erwald Group / Alric

Ljunghager
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Felestad öppnar filial i Göteborg

Branschkoll
2021-02-15
Boken Slow Skiing släpptes i höstas av två eldsjälar –
Mats och Cissi Erwald – som vill sprida budskapet att ”ta
vara på både vintern och livet med ett lugnare tempo”.
I denna ”co!ee table-bok” samsas storslagna bilder med
intervjuer av kända skidpersonligheter, skidberättelser
och tankar om reflektion.
”Vi har drivit hela projektet utifrån vår passion och ger
ut den på eget förlag. Tillsammans har vi tagit oss för
egen maskin från enkel textfil till färdig bok med ett
viktigt budskap. Det här är den första bok vi skriver,
men kanske inte den sista”.
Mats Erwald
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Ny högupplöst adresskrivare till
den grafiska marknaden
! Fler artiklar
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Boken är skriven utifrån författarnas kärlek till
skidåkning och handlar om att reflektera och ta vara på
både vintern och livet med ett lugnare tempo, att ta det
mer slow. Cissi och Mats Erwald skriver om närvaro,
självreflektion och att våga förändras. De väcker lusten
till att ha skidor under fötterna och att uppleva det
storslagna i en natur inbäddad i vitt.

Svenskproducerat
Boken är tryckt av TMG Sthlm på 150g Munken Polar
Rough. Omslaget är präglat på en mattsvart botten som
har gjorts av SDK Bok i Västerås.
I boken möter man skidpersonligheter som Frida
Hansdotter, The Bunch genom Magnus Granér och Alex
Hackel, Evelina Nilsson, Andreas Jonsson, Martin Alzén,
Per Strömberg och Mårten Johansson i personliga
intervjuer. Där berättar de om sin syn på livet och
skidåkning. Intervjuerna varvas med storslagna bilder av
skid- och äventyrsfotografer där Alric Ljunghager, Zoya
Lynch och Sara Vaiho är några.

OM FÖRFATTARNA
Cissi och Mats Erwald, formgivare respektive
företagskonsult, jobbar i det gemensamma bolaget
Erwald Group AB. De senaste åren har de spenderat minst
en månad per säsong som skibums i Alperna. Slow Skiing
är deras första bokprojekt.
Läs mer om boken på www.slowskiing.se.
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