




AMANDA EGILSON
SMYCKESDESIGNERN AMANDA, född 1973 i Stockholm, är en av 
 Sveriges unga kvinnor och entreprenörer som tror på sig själva och vågar 
ta steget och göra något som inte alla andra gör. Amanda designar och till
verkar smycken med personliga budskap. Affärsidén och den ursprungliga 
drivkraften bottnar i känslan av att det är roligt att göra saker som andra 
tycker är så fina att de vill bära dem.

IDAG HITTAR DU hennes smycken såväl på nyförlösta mödrar som på inter
nationella hårdrocksartister. Namnsmycken har blivit en trend som håller i sig 
och man får nog säga att Amanda är en av dem som bidragit till att göra den 
trenden så stark. Hon började tidigt skapa smycken med tanken på att bära 
med sig sina nära och kära, först under namnet Namnsmycken.com.

DE TVÅ DÖTTRARNA Elda och Lava spelade stor roll för att det blev som 
det blev med alla smycken och namn, men den historien berättar hon nog 
bäst själv …



BY HEART
EN KÄRLEKSGÅVA? Födelsedagspresent? Eller ett smycke till sig själv? 
Som smyckesdesigner har Amanda valt att fokusera på det personliga 
 budskapet. Drivkraften ligger i att göra det enklare för fler att bära med sig 
det som är viktigt i livet – ett namn, en tanke eller något annat som ligger 
människan varmt om hjärtat.

HON GILLAR ATT jobba med olika stilar och arbetar med såväl läderband 
och stilrena rektanglar som nätta silverkedjor med romantiska pärlor och 
berlocker. Tanken är att det ska finnas något för var och en, oavsett om 
man söker ett sött dopsmycke, ett svagt pinglande gravidsmycke eller ett 
tuffare rocksmycke.

Jag gör något jag älskar och jag vill att de som 
väljer att köpa mina smycken ska kunna känna 
att de vet vad de får. Det är viktigt för mig.



BY HAND
AMANDA DESIGNAR och tillverkar själv, i silver eller 18K guld. Hon 
 arbetar bara i ädla metaller och med halvädelstenar som rosenkvarts, 
 aventurin, bergskristall och ametist. Pärlorna är söt och saltvattenpärlor 
och går att få i olika färger – till exempel vit, svart, rosa, turkos, limegrön 
eller champagne.

HON HAR ALLTID jobbat med händerna, skapat saker. Tidigare  utveck
lade hon bland annat det egna företaget ”Egilson Cards, by hand and heart”, 
som tillverkade och sålde handgjorda och fantasifulla gratulationskort. Sedan 
några år vilar korttillverkningen – till förmån för smyckestillverkningen som 
just nu tar all tid – men man vet aldrig vad som händer i framtiden.



VÄXANDE VERKSAMHET
DE VÄXANDE KOLLEKTIONERNA omfattar idag bland annat halsband, 
armband och manschettknappar. Närmast på tur står en kollektion med 
ringar. Den personliga prägeln är viktig och hon söker ständigt nya former 
för att utöka sitt sortiment, för att fler ska kunna känna att de finner något 
för sig.

NYCKELN ÄR ENKELHET. Såväl känslan som ögat, blicken, är viktig. Det 
är det som hjälper henne att hitta sköna former i stilrena rektanglar och 
mjuka rundlar. Även i romantiska detaljer, som pärlor och berlocker, söker 
hon det enkla och rena.

Jag vill att du ska kunna känna 
att det här är ditt. Bara ditt.



VETA MER?
VILL DU VETA mer om Amanda och hennes smycken? Behöver du 
högupplösta bilder eller vill låna smycken för fotografering? Då är 
du varmt välkommen att höra av dig – ring eller skicka ett mejl till 
 amanda@amandaegilson.com.

Amanda Egilson
Östermalmsgatan 58
114 50 Stockholm

Telefon +46 8 756 70 03
www.amandaegilson.com



WWW.AMANDAEGILSON.COM




