Thygesen Textile Group og GOYOGI sætter i fællesskab fokus på ansvarlighed og børns trivsel
Et perfekt match imellem den midtjyske tekstilvirksomhed Thygesen Textile Group og den københavnske
yogavirksomhed GOYOGI skal blandt andet sætte fokus på ansvarlighed og forbedre børns trivsel. Sådan lyder
det fra indehaverne af begge virksomheder, der ser det nye samarbejde som et interessant og meget relevant
tiltag.
Thygesen Textile Group, der i forvejen rummer flere spændende handelsvirksomheder, sætter nu fokus på yogauniverset og børns trivsel. Med købet af 52% af GOYOGI vil Thygesen Textile Group fortsætte tankegangen om
at investere i ansvarlighed.
GOYOGI er førende i Danmark inden for salg af yogatøj og -udstyr. De sætter mindfulness og bæredygtighed i
højsæde og har en mission om at uddanne børn i yoga-universet, så de også kan lære og forstå vigtigheden af
den ro og balance, som yoga kan give. Med yoga tror begge virksomheder på, at børn vil opleve større glæde,
sundhed og velvære, og derved kan yoga samtidig forebygge mistrivsel. De tror på, at børn via yoga vil få en
større selvkontrol og kropsbevidsthed. Yoga kan forbedre deres motorik og koordinationsevne og kan
ydermere styrke deres indlæringsevne.
”Vi er meget stolte over og glade for, at Thygesen Textile Group ser os som en spændende investering. Vi deler
holdninger til ansvarlighed, og har derigennem også et fælles ønske om at støtte børn og uddanne dem i yoga
og de mange fordele, der medfølger. Thygesen Textile Group er en stor, solid og kendt virksomhed, der kan
hjælpe GOYOGI ud på nye markeder og til nye kunder. Derudover har de en erfaring og en knowhow, som vi
glæder os til at kunne drage fordel af”, siger Jannie Kongsfelt, direktør i GOYOGI.
GOYOGI startede som en webshop i 2016 ud fra det ønske om at kunne tilbyde et seriøst alternativ til sports- og
modebutikker inden for yogaprodukter. I 2017 åbnede de den nuværende butik på Østerbro. GOYOGI vil
fremadrettet fortsætte driften med deres nuværende organisation fra deres aktuelle lokationer i København,
og Jannie Kongsfelt fortsætter som direktør.
”Vi er meget glade for, at vi fremover skal samarbejde med GOYOGI og teamet bag. Vi ser store muligheder i
virksomheden, som matcher vores værdier og holdninger til ansvarlighed og etik. Den mentale sundhed er meget
vigtig for både børn og voksne, og yoga kan netop være med til at understøtte dette”, udtaler Jens Thygesen,
CEO og Partner i Thygesen Textile Group og fortsætter:
”GOYOGI passer perfekt ind i vores verden – også på den kommercielle del - hvor vi både kan hjælpe med at
producere produkterne via vores egen fabrik Thygesen Textile Vietnam og distribuere dem via vores
distributionskanal SUSTINANDFRIENDS, der i forvejen har kontakt til matchende salgskanaler inden for samme
segment”.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jens Thygesen, tel. 2280 8861 eller jt@thygesen.dk.

