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uper
Summer

Isabel
Marant

Reserved

Marta
Jacubowski

Nøkkelord:
Farge- og materialmiks
Farget denim
Vannfarge-effekter
Striper
Ultra sommerfølelse
Fargerik

Emilio Pucci

Stella McCartney

Gucci

Juicy Couture

Utgivelse:
24. januar (messeutgave)
02. april (minimesse ekstra)
04. juni (trend spesial)
24. juli (messeutgave)
01. oktober (minimesse ekstra)
29. november (trend spesial)

Badedrakt
Sykkelshorts
Sweatshirt
Kjole med smal stropp
Denimjakke
Treningsdrakt
Korte jakker
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VIGNETT
BRANSJENYTT
Ferner Jacobsen årets beste butikk
Ferdig butikk for under 50.000!

Bedring
i Bertoni

Minimesseekstra fra side 11

Med nye eiere, frisk kapital og
kostnadsreduksjoner snur danske
Bertoni minus til pluss i
2017-regnskapet. Men er ikke
fornøyd med verken omsetning
eller driftsresultat.

Fra b.young
til CNS Group
Åge Norem har begynt i ny jobb i
CNS Group, hvor han skal bygge
opp merkene Pep og Desires. Marius Krossen tar over som country
manager i b.young etter Norem.
Krossen hadde mange år bak seg
i Marc Lauge før han begynte i DK
Company med Pulz i fjor.

Årsrapporten viser en svekket
bruttofortjeneste fra 19 til 15 millioner DKK og et driftsresultat på
minus 5,7 millioner. Men eierskiftet
i september i fjor og kapitaltilførsel
fra de nye eierne gjør at årsresultatet ble 3,2 millioner, mot minus
9,6 millioner året før.
Kapitaltilførselen og nye kredittrammer har gjort at selskapet er
tilført likvide midler for 15 millioner
DKK, samtidig som en langsiktig
gjeld er redusert med rundt 7
millioner. En rekke kostnadsbesparende tiltak og effektivisering på mange hold,
sammen med økt satsing på
DK Companys merke Gestuz
eksport, gjør at ledelsen
markerer sitt 10 års-jubileum med
forventer et positivt driftså åpne butikk i hjertet av
resultat i 2018. (Tøj)
Københavns shoppingdistrikt i
august.

Gestuz
åpner butikk

Gratis babypakke
Den danske barnetøykjeden Name it lanserer en gratis babypakke til nybakte foreldre.
Innholdet i pakken er en overraskelse, men den inneholder klær som er egnet for både
jenter og gutter til en verdi av 300 kroner.

Shoe Lounge konkurs

MEDIAPLAN 2019

Den norske sko- og kleskjeden Shoe Lounge med fire butikker er konkurs. Virksomheten har hatt røde tall de siste årene, både på grunn av en ambisiøs satsing og
sviktende omsetning på grunn av sterk konkurranse, spesielt fra netthandel. Et svakt
første kvartal i år gjorde at det ikke var mulig å fortsette.
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Materiellfrist:
04. januar
12. mars
14. mai
04. juli
12. september
11. november

Super Summer er en motetrend som favner
den nye dreining mot flere farger, og derfor
er den også rettet mot de kundene som er
først til hoppe på de nye trendene. Men
fordi fargene også er kommersielle vil Super
Sommer med tiden gå over til mainstream
kundene. Timing handler om hvor raskt det
fargerike uttrykket får fotfeste. Potensialet
er stort, da farger i full bredde har vært
fraværende lenge.

Cody Davis

Minimesseekstra

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

Super Summer er en ultraoptimistisk og
sommerfylt trend. Den er frisk, moderne og
fargerik, og rommer alt som har med sommer å gjøre – bare i supert format. Masser
av farger hentet fra sommerrike universer:
korall, hav, regnbue og vannfarger. Men
også grensen til det surrealistiske er å finne,
hvor både farger og stil får en vri. Fargene er
tallrike i både sterke toner og pastellnyanser. Primærfargene danner ankerpunkter og
kombineres på kryss og tvers i gjerne flerfargede kombinasjoner.
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fra 10. august

På Fornebu markeres åpningen av
Fashion Week lørdag 11. august med et
forrykende åpningsparty med motevisning, og daglig leder Jannike Moe
kan love mange flere aktiviteter med
visninger, en «beauty wall» og kul og
god servering utover uken. Senteret er
stort sett fullt med permanente leietakere, og Moe kan fortelle at det også
begynner å fylles opp med pop uputstillere i the HUB.
– Men det er fortsatt plass til flere, sier hun.
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BUTIKKINNREDNING

Tettpakket
moteuke
Moteuka i Norsk Moteforum og Fashion
Week i Norwegian Fashion Center på
Fornebu starter 11. august, dagen etter
messene i København. De øvrige
showrommene rundt om i Oslo følger
samme skjema. På samme tid er det
Oslo Runway og skomesse i Skohuset
på Helsfyr. Og Virke og Tekstilforum
kårer årets beste butikk. En tett og
innholdsrik uke.
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Skreddersyr butikker

Infinity Bergen:
Moselogo på
betongvegg.

med riktig identitet
Rino Hanssen, Fredrikstad: Søyleinnkledningmed
multifunksjon.

Bård Løkenhagen

Av Frode Dalseng

M

ed sin lange erfaring og store viten
om trender i markedet har han
hjulpet butikkeiere med nye kon
septer i hele Norge.  Vår kunnskap i kombi
nasjon med lokale tilpasninger er suksess
faktorer for butikkenes fremtid, sier han.
Vi møter Løkenhagen noen få timer før
han setter seg på flyet med Italia som reise
mål. Nok en gang vil han skaffe seg kunn
skap om internasjonale trender, og holde
seg orientert om bevegelser i markedet.
Begge deler med mål for øyet om å tilby
norske butikkeiere riktige løsninger. «Kun
den i fokus og gode opplevelser» har alltid
vært et motto for Inter Partner Nor, og det
har skaffet selskapet en rekke referanser på
sunn butikkutvikling over det ganske land.

vaner, og legger stor vekt på dette, enten han
skal være behjelpelig med å lage ny butikk
eller sørge for fornyelse av den gamle.

Opptatt av interiør
 Folk i Norge er svært opptatte av hus, hjem
og interiør. De ønsker fornyelse i takt med
trendene, og det betyr også at de påvirkes av
de samme interessene i butikker. Det er en
tendens til at det feminine blir enda mer
feminint, og det maskuline blir enda mer
maskulint. Da er det lurt å ta hensyn til
dette med riktig interiør, tilpasset belysning

Infinity Bergen: Rustikk,
matt vegg med gull og
perlemor

og generelt god vareeksponering. Gjerne i
kombinasjon med pynting av vekster i grønne
oaser for å underbygge den gode atmos
færen. Vi ser at den «grønne bølgen» også
gjør seg gjeldende i butikker, og har mange
eksempler på vellykkede løsninger i denne
sammenhengen.

Nordmenn reiser mer
 Nordmenn reiser mer, holder seg bedre
orientert på trender og disse fakta må vi ikke
neglisjere. Mange kommer hjem med fulle
handleposer, og kanskje er det små nyanser
som gjør at de ikke kjøper disse varene i
hjemlandet. Jeg sier ikke at Norge ligger
langt etter på trender, men påpeker viktig
heten av å følge med på utviklingen i noen
foregangsland i Europa, sier Bård.
Han er ekstremt opptatt av å skape gode
opplevelser i kombinasjon med folks handle

Lager en plan
Han kan ta på seg omgjøringsjobben med
butikker fra A til Å. Hele planprosessen
utføres i tett dialog og relasjon med kunde
ne, og Bård kan bekrefte at han er ydmyk i
forhold til ønsker om lokale tilpasninger.
 En løsning kan være god i et mindre
bysamfunn,  en annen løsning er mer til

Dryss Stjørdal: Mørk,
matt bakgrunn med
gull og trestruktur.

Vakre Vene, Harstad: kassedisk i kryssfinerbjørk.

passet storbyene. Trendene og folks opp
fatninger er ulike, og da er det nødvendig at
vi lytter på kundenes innspill i forhold til
anbefalte løsninger. Vi vil være rådgivere i
ordets rette forstand, opprette et godt sam
spill med kundene og etablere riktige
løsninger for den enkelte. Det er faktisk helt
avgjørende for å skape et riktig resultat,
forteller Bård til Tekstilforum.

Nye trender
- Hva kan du si om nye trender?
 Jeg nevnte utviklingen i feminitet og
maskulinitet, og butikktrender preges også
av dette. Herrebutikkene får ofte mørke og
helmatte overflater,  gjerne i kombinasjon
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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

Tekstilforum har et gjennomsnittlig opplag på 3500.
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MÅLGRUPPE:
Våre lesere er beslutningstakere
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- Butikkenes klare identitet gir gode
handleopplevelser. Derfor er det viktig å
skreddersy nye butikker etter kundenes
ønsker og behov, sier Bård Løkenhagen
i Inter Partner Nor.
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