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BRANSJEN

Trend- og innkjøpsguide for
dame og herre
Fortsatt full fart for Høyer

Ny agent for Pieszak

Frislid vil vise seg fram
Norwegian Fashion Center:
Egen seksjon fra siste side og
fremover

Just Another Agency blir agent for det
danske buksemerket Pieszak i Norge fra 1.
september.
- Vi har valgt å endre vår distribusjon fra
distributør til agent, sier Henriette Pieszak,
CEO og Creative Director i en pressemelding.
Merket Pieszak er ti år i år. Siden starten
i 2007 har Henriette Pieszak vært på
konstant jakt etter det ultimate jeansdesign som former kvinnekroppen best
mulig. Hun har mer enn 25 års erfaring i
motebransjen og la grunnlaget for sin
pasjon for denim og jeans ved å jobbe tre
år i Italia i sin ungdom på det som den gang
var verdens ledende jeansfabrikk.
Hun ønsker å koble inn turboen på veksten
for merket, og har derfor rustet opp
Pieszak for internasjonalt salg. Tidligere i
år ble Tabitha Guldbrandt Enevoldsen
hentet inn for å lede det internasjonale
salget. – Vi er sikre på at Tabitha med sine
mange års erfaring innenfor internasjonal
branding og salg i hele Europa skal være
med på å sikre en sterk salgsstrategi både
i nye og eksisterende markeder, sier Henriette Pieszak.

Christian Bisgaard, Vidar Bersaas og Tore Almehagen.

Bedre cashflow
–Pieszak jeans er driveren i vår virksomhet, derfor er vi alltid lagerførende med de
beste 20 modellene i mange farger og
vasker, noe som skal sikre godt gjennomsalg og høy inntjening for våre kunder og
partnere, tilføyer Tabitha.

IVY Copenhagen
Pieszak lanserte også merket IVY Copenhagen for to år siden. Et denimmerke som henvender seg til en
yngre målgruppe. Begge merkene selges i Norge av Just
Another Agency, som eies

Svanemerket
Nylig mottok Pieszak som første danske
produsent av jeans for kvinner Nordens
offisielle miljømerke, Svanemerket.

av Vidar Bersaas og Tore Almehagen, med
showrom både i Oslo og Bergen.
Fat Moose –nordisk yttertøy
Just Another Agency har flere merker som
har fått en god start i Norge. Blant annet
det nordiske yttertøymerket Fat Moose.I
løpet av moteuka fikk de en lang
rekke nye kunder. – Grunnen er
en unik kombinasjon av høy
kvalitet, lav pris, gode
kalkyler og super design,
sier han og partneren Vidar
Bersaas i Just Another
Agency.
- Vi ønsket å utvikle Fat
Moose til et nordisk outdoormerke. Sportsbransjen har fått dominere utviklingen av tekniske tekstiler i
yttertøy i lang tid. Nå er det på tide at vi i
motebransjen knapper inn på dette forspranget, sier Christian Bisgaard i Urban
Brands, som står bak Fat Moose.

Henriette Pieszak
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Just Another Agency overtar salget av Pieszak Jens i Norge.
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Fordeler?
De beste medlemsfordelene
får du hos Virke

Arkitektonisk leirbål
Kundeopplevelsen er selve kjernen i hub’en,
og blir realisert i to hovedkomponenter;
lysningen, en fleksibel struktur som kan
brukes både som sitteområde og display –
foranderlig etter både funksjon og sesong,
og the point of comradery (POC), den
sentrale disken formet som et sosialt område. Den siste kan metaforisk omtales som
et «arkitektonisk leirbål». Disse områdene
er fleksible og tilpasningsdyktige, hvilket gir
en følelse av uformelle møtesoner.
Josef Nystrøm kan etter drøye fem
måneders drift konstatere at konseptet
fungerer godt. Noe som ikke bare skyldes
utformingen av butikklokalet, men også
dyktige ansatte og et godt team som lever
opp til det inntrykket Houdini ønsker å skape.

Disken er formet som et sentralt samlingsområde,
et ”arkitektonisk leirbål”

NY KUNDEOPPLEVELSE I HOUDINI HUB

Heksagonet er utgangspunktet for utformingen.

- En tung investering i en forholdsvis liten butikk?
- Vi ønsket å ta retailkonseptet vårt videre
for å vise hva vi står for og skape noe som
gjenspeiler våre verdier, nordisk natur og
hvor vi kommer fra. Vi valgte å ta kontakt
emd Snøhetta, noe som var en meget god
match. Dermed er ikke dette bare en
investering for butikken i Hegdehaugsveien,
men et grunnlag for en langsiktig utvikling
av hele konseptet.

bruke og forlenge levetiden på klærne, og
samtidig ha et system for resirkulering.
Etter å ha prøvd det ut i liten skala, ser vi at
det blir stadig større interesse blant kundene,
sier Nystrøm.

God plass foran prøverommene

Det er Virke som kan handel. Som medlem i Virke får du:
• Gratis advokatbistand og juridisk rådgivningstelefon (arbeidsrett, HR og personalledelse)
• 50% rabatt på forretningsadvokattjenester
• Opptil 40% rabatt på fordelsavtaler bl.a. forsikring, telefoni, kraft, rekvisita og storhusholdning
• Kompetanseutvikling, nettverk og gode kurs til rimelig pris
• Medlemssider som inneholder oppdaterte maler på alle de dokumentene du har
bruk for som arbeidsgiver fra ansettelse, permisjoner, reiseregninger og til opphør av
arbeidsforholdet og mye mer
• En organisasjon som jobber aktivt for å påvirke myndigheter og styrende organer

OM HOUDINI

Hang out-område

Houdini Sportswear er et innovativt
svensk selskap med en komplett
serie friluftsbekledning, fra undertøy
til skall. Deres visjon er å hjelpe folk til
å oppleve mer, yte bedre og ha det
mer moro, uten at det skal sette spor
i naturen. Houdini designer og lager
produkter der bærekraftighet og
funksjon alltid går hand i hand, siden
det ene ikke er noe verdt uten det
andre. Houdini ser ikke på bærekraftighet som et separat område
innen sitt virke – det er en integrert
del av alt de gjør.

Stor interesse for re-prosjektet med leie,
reparasjon, gjenbruk og resirkulering.
Alle fotos: Houdini

Bror William Stende Direktør Faghandel, Mote og Fritid
Tlf: 909 14 342 | e-post: bror.stende@virke.no

Tlf: +47 22 54 17 00 | Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo |
Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge | www.virke.no
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i Oslo et naturlig valg, og vi ville være sikre
på at det skulle bli en inkluderende opplevelse for våre brukere. Vi har alltid
beundret Snøhettas arbeid, og bare en
arkitekt med den samme lidenskap for
innovasjon som oss kunne hjelpe oss med å
lage en slik helhetlig kundeopplevelse, sier
Nyström.

Houdinis signaturhub redefinerer handleopplevelsen som du kjenner den. Du
kommer ikke til å finne en vanlig kasse, og
du blir hilst velkommen av hangout-området. Hub’en på 70 kvm finner inspirasjon i
naturen – en tilnærming som ligger i
DNA’et til alt Houdini ønsker og streber
etter å være. Det fysiske rommet er formet
etter den geometriske formen og mønstre av
et heksagon. Interiøret er karakterisert av
lette furuelementer i varierende størrelse og
dimensjoner. Skalerbare og modulære
møbler gir en dynamisk og rolig følelse
sammen med de røffe sementveggene.
- Etter mer en 10 år i det norske markedet, var det å åpne den første signatuhub’en

Urban Brands står også bak merket Clean
Cut Copenhagen, som Just Another Agency
også har agenturet på. I tillegg har de
agenturet på Bruuns Bazar, Resumé,
veskemerket Still Nordic og Modstrøm.
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Bilag etter avtale. Byråprovisjon: 7 %
MARKEDSPLASSEN
Markedsplassen er en egen seksjon inne i bladet der vi samler
stillingsannonser, kjøp- og salgannonser mm.
PRISER MARKEDSPLASS
1/1 side
kr 10 000,1/2 side
kr 5 500,1/4 side
kr 3 500,LEVERANDØRINDEKS
Leverandørindeks er en bransjevis oversikt over leverandører.
Oppføring i leverandørindeks: Kr 3 500 per år.
Format: A4
Satsflate: 263 x 185 mm
Utfallende: 303 x 216 mm
Trykkmetode: Offset
Papirkvalitet omslag: 170 g glatt
Papirkvalitet innmat: 100 g
Raster omslag og innmat: 60 linjer
ANNONSEFORMATER:
Format i mm:
bredde:
2/1 satsflate
400
2/1 utfallende
426
1/1 satsflate
188
1/1 utfallende
216
1/2 stående
92
1/2 liggende
188
1/3 stående
59
1/3 liggende
188
1/4 stående
92
1/8 stående
92

Tekstilforum har et gjennomsnittlig opplag på 3500.
ABONNEMENTSPRISER:
Helår innland: kr 845,- Helår utland: kr 870,KONTAKT OSS:
Annonsesalg: Rolf Goplen, Tel: 95 10 29 92
E-mail: rolf@askmedia.no
Redaksjon: Ove Hansrud, Tel: 90 91 21 21
E-mail:ove@askmedia.no
POSTADRESSE:
Tekstilforum AS • Postboks 130 • 2261 Kirkenær
Tlf: 46 94 10 00
TRYKKERI: Merkur Grafisk AS

høyde:
249
303
249
303
249
123
249
83
123
60

ANNONSEMATERIELL:
Annonsemateriell mottas gjerne
på cd-rom eller e-post.
Vi leser de fleste filer – men mottar
gjerne pdf eller eps i minimum
300 dpi.
Tilleggsomkostninger for annet
materiell belastes kunden.
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Format:
4-farger:
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22 000
2/1 side
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1/1 side
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Utgivelse:
24. januar (messeutgave)
05. april (minimesse ekstra)
04. juni (trend spesial)
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30. november (trend spesial)

Desires

Just Female

norwegianfashioncenter.no
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Black Lilly

Volanger er en trend som for alvor markerer seg for høst/vinter 2017, og det er en
trend som forsetter mot vår/sommer-sesongen også. Volanger er en feminin
detalj, som gjør selv den mest casual og minimalistiske bluse mer delikat. Kjoler,
bluser og strikk tilføres feminine detaljer, og fargene spenner bredt: Svart, hvitt,
grå og camel. Feminine volanger har bred appell blant stilbevisste kvinner som
trenger et lekkert, nytt plagg til garderoben.

90-tallets look ligger nå så langt bak oss at det dukker opp på nytt og leverer
inspirasjon til nye trender. Merkevarer, grafikk og stil fra 90-tallet forherliges
igjen og skaper trenden 90-tall Nostalgi. Hos leverandørene kommer 90-tallet
tilbake blant annet med jeans med høyt liv, sweatshirt, bomberjakken, lue og pologenser. Trenden er rettet mot de unge som liker og følger de nyeste trendene.

117 utstillere – 40 pop-up stands – over 600 varemerker

Utgave:
1:
2.
3.
4:
5:
6:
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FEMININE
VOLANGER

State of WOW

MÅLGRUPPE:
Våre lesere er beslutningstakere
innen kleshandelen, sko,
tekoindustri, agenter, grossister
og andre bransjeinteresserte.
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