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PRESSRELEASE 

2013-01-29 Stockholm, Sverige 

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 

 

BECK Dutch Caribbean – Nytt exklusivt smyckesmärke gör premiär i Sverige – 

”Effortlessly Chic” 

 

Det exklusiva smyckesmärket BECK Dutch Caribbean, av designer Rebecca Paz, har nu 

lanserats i Sverige. Smyckesbutiken Deisy´s på Humlegårdsgatan och mode butiken Mathilde i 

PK Huset, båda belägna i centrala Stockholm, är först i Sverige med att erbjuda unikt designade 

och handgjorda smycken från BECK Dutch Caribbean. I kollektionen vävs modern enkelhet 

samman med tidlös elegans i exklusiva material såsom guld, naturädelstenar och kristaller. 

 

BECK Dutch Caribbean skapades 2009 av smyckesdesignern Rebecca Paz på Curacao i Karibien 

och uppmärksammades internationellt på Caribbean International Fashion Week 2011 i New 

York. Jamie King från "Hart of Dixie", Katie Cassidy från "Gossip Girl" och Jessica Lowndes 

från "90210" är några av de stjärnor som burit BECKs smycken på röda mattan i New York och 

Kalifornien. BECK Dutch Caribbean har även varit utvalda smycken för TV-program såsom 

"Hart of Dixie", "Nashville", "Miss Universe" i Brasilien 2011 och "Bachelor Holland". 

 

Smyckeskollektionen har inspirerats både av designern Rebeccas Paz erfarenheter från världens 

modecentrum och hennes karibiska rötter och resultatet är en unik, modern smyckeskollektion 

med inslag av karibisk glamour. Kollektion består av ett omfattande utbud av örhängen, halsband 

och armband i olika typer av guld, naturädelstenar och Swarovski kristaller.  

 

BECK Dutch Caribbean är ett varumärke genomsyrat av “effortless style” och Rebecca Paz själv 

beskriver stilen som “sexy & feminine in a beach-chic vibe”. 
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”The feeling I strive to create for my customers, is of a casual elegance – a feeling that makes 

them feel part of our effortlessly chic Dutch Caribbean vibe. As soon as she puts on her BECK, I 

hope that she feels special, no matter what she´s wearing or where she´s going.” – Rebecca Paz 

 

BECKs smycken finns förutom i Stockholm även att köpa online och i utvalda butiker i New 

York och Miami, samt på de Karibiska öarna Curacao och Aruba. 

 

Pressbilder: 

Högupplösta bilder finns att ladda ner under ”pressklipp” på: http://www.beckdesign.se/press/ 

(För att komma direkt till respektive produkt beskrivning för nedanstående smycken, klicka 

direkt på bilden.) 

 

     

 

http://www.beckdesign.se/press/
http://www.beckdesign.se/shop/orhangen/beck-orhangen-classic-baroque/
http://www.beckdesign.se/shop/orhangen/orhange-oversized-swarovski/
http://www.beckdesign.se/shop/orhangen/orhangen-beach-chic-pearls/
http://www.beckdesign.se/shop/orhangen/orhangen-classic-beach-chic-swarovski/
http://www.beckdesign.se/shop/halsband/halsband-peach-hued-ombre-stones/
http://www.beckdesign.se/shop/halsband/turquoise-becklace/
http://www.beckdesign.se/shop/halsband/xl-gold-swarovski-chain/
http://www.beckdesign.se/shop/armband/becklettes/
http://www.beckdesign.se/wp-content/uploads/2013/01/BECK-1-high.jpg
http://www.beckdesign.se/wp-content/uploads/2013/01/BECK-4-high-right.jpg
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För vidare information: 

Websida: www.beckdesign.se 

Facebook: www.facebook.com/beckdesign.se 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/beckdesign-se 

 

Kontaktperson: 

General Agent Scandinavia: BECK DESIGN NORDIC 

Kontakt: Camilla Sundell 

Tel: 0706-027017 

Email: camillasundell@beckdesign.se 

 

http://www.facebook.com/beckdesign.se

