OM OSS

Emma Israelsson Stockholm är skandinavisk design som kännetecknas av både minimalistiska
och självsäkra smycken. Emma designar alla smycken för hand innan de tillverkas med fokus på
hållbarhet i förädlat guld, brons och rent silver. Alla hennes smycken kan bäras var för sig eller
kombinerade tillsammans, till både vardag och fest.
Duvan, en fredsymbol, är en av hennes storsäljare. Kollektionen ”The Link” designades för att
kunna bäras av både män och kvinnor. Det är en av kollektionerna som utmärks av den
skandinaviskt vassa design som kännetecknar företaget.
Som företag verksamt i smyckes- och modeindustrin har de ett stort ansvar att ta inom både
miljöfrågor och humanitära utmaningar. Sedan de startade har de haft filosofin att ge tillbaka
av det som de får. 10% av sin vinst skänker de till välgörenhet. När du får eller köper ett
smycke från Emma Israelsson Stockholms kollektioner är du med och ger till någon annan. Sedan
2015 har Emma Israelsson Stockholm varit med och stöttat vinnaren av Nobels Fredspris, Dr
Denis Mukwege, och det arbete han bedriver på Panzi-sjukhuset i Kongo genom den ideella
organisationen PMU.
Hållbarhet är ett av deras ledord när de skapar nya kollektioner. De använder återvunna
metaller och konfliktfria ädelstenar i alla smycken. De har kommit en lång bit på vägen men
arbetar ständigt för att bli ett ännu mer hållbart märke.
”Jag har alltid haft en passion och önskan att starta något som gör skillnad. Att göra det
jag är riktigt bra på, med stor passion och hårt jobb, samtidigt som det finns ett högre syfte
med det jag gör. Enastående design och framgång är självklart ett mål men det betyder inte
så mycket om vi inte kan ge tillbaka av vår framgång till andra. Vi startade 2013 med en
kollektion som heter PS23. Den är inspirerad av Psalm 23, en vacker psalm som lovar
oss välsignelser och beskydd och uppmuntrar oss att alltid komma ihåg vem den sanne och
evige Herden är. Jag har med mig den psalmen genom allt jag gör. En evig kärlek, vägledning
och inspiration.”

