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Peru

Fantasi, design og farger gir oppsiktsvekkende kreasjoner.

– motemekka i ullvarer
Vi har reist halve kloden rundt for å finne fram til det ypperste innen
ullvarer. De som knapt finner plass i norske butikkhyller. Alpakka og
lama er kjente kvaliteter, men ofte er de blandet med andre fibre.
«Ren» alpakka er ikke ofte å få tak i, og det er vanligvis svindyrt.

Sandra Chahine i AltewaiSaome finner mye interessant på messa.

Av Kari Gjerstadberget

M
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en her sitter vi, benket i en stor hall
i kongressenteret i Lima, Perus
hovedstad. Rundt oss står dokker
med ullkreasjoner, den ene mer fantasifull
enn den andre. Eller hva med rekka av
dokker i hvite, kjølige bomullskreasjoner?
Kontrastene er mange, både i farger og
kvaliteter.

Minister for alpakka
På åpningsshowet er det presse fra hele
verden, og ministeren for turisme og uten
landsk handel, Magali Silva Velarde Alvarez,
åpner høytidelig «Peru Moda» – landets
internasjonale motemesse.

Tidligere på dagen har vi møtt henne til
pressekonferanse, og der fortalte hun at det
nordiske markedet er viktig å komme inn på
for peruvianske produsenter, slik de allerede
har klart det i enkelte andre europeiske
markeder, og ikke minst USA, som er den
største aktøren for å importere alpakka
produkter.
Peru har mer enn fem tusen års tradi
sjoner for å produsere tekstiler. Alpakkapro
duksjonen er grunnsteinen for mange fattige
bønder til fjells. Slik kan også land i rike
deler av vesten være med på å bygge opp
under en lovlig og viktig eksportvare, som
hjelper tusenvis ut av fattigdom og elendige

Alpakkaskjerf i alle farger og varianter.

kår. Samtidig er det ikke snakk om masse
produksjon. I 2015 rundet eksporten av
tekstilvarer fra Peru 1300 millioner ameri
kanske dollar, og det er da også USA som
importerer nesten halvparten av dette.
Resten er regionale markeder i LatinAmerika,
som Brasil, Ecuador, Colombia og Chile.
Men også Italia og Tyskland kommer opp
blant de ti største markedene. Men noen
nordisk eksport som synes på statistikken,
det fins ikke. Likevel vet vi at merker som
Michel Alpaca og Sol Alpaca fins der ute i
noen grad. Det er bare ikke satt i system.
Sjal, skjerf, luer, gensere, ponchoer – alt i
varm, myk kvalitet, de fleste i diskrete far
ger, men noen i virkelig oppsiktsvekkende
stiler, er det vi ser senere på messen der de
ulike produsentene presenterer seg.

Tradisjon og mote
Også bomull er en kommende eksportvare,
og her er det tskjorter, poloer og herre
skjorter som er markedet, og også små
barnsstøy. Men det er alpakka som er det

Sandra Chaine og Randa Saome fra AltewaiSaome fant tonen og de rette plaggene hos Amantani, her representert ved Grace Montes og Ronald Delgado.

mest eksklusive og som oppkjøpere og inter
essenter fra andre kanter av verden er mest
interessert i her på Peru Moda.
– Som dere ser så eksporterer vi et visst
volum, særlig til det amerikanske markedet,
men samtidig konkurrerer vi i et vanskelig
marked. Det våre alpakkaprodusenter kan
konkurrere på, er kvaliteten på håndarbei
det og på ulla. Og vi makter å ta vare på
tradisjonene våre samtidig som vi tar opp i
oss nye elementer. Jeg er stolt av hva bøndene
langt til fjells får til, og også tilvirkerne som
lager klærne, og de nye designerne som nå
står foran en ny æra, sier ministeren.
Alpakkaproduksjonen og det at verden
forøvrig begynner å oppdage Perus store
tilfang og kunnskap på området, gjør at vi
vokser sakte men sikkert. Denne små
skalaindustrien er med på å hjelpe bønder
og landarbeidere ut av fattigdom. De hever
sin levestandard samtidig som de bidrar til å
heve Perus bruttonasjonalprodukt og gi
konfeksjonen fotfeste også utenfor Amerika,
i flere og flere land i Europa, sier Velarde

Alvarez, og legger til at det nå legges stor
vekt på å lære bøndene og de små bedrift
ene forhandlingsteknikk. Mikrofirmaer får
også statlig tilskudd for å kunne eksportere
varene sine. Det er viktig å lære seg basisen
for innkjøp, balanse, kreditt og profitt.
Bærekraft er uttrykket hun bruker, og
legger til at tekstilindustrien også vokser
ikke bare i omfang og kvantitet, men også i
kvalitet og i modernitet. Det beviser ikke
minst prisen for ung design, som gikk til
peruanske Jorge Luis Salinas sine kreasjoner
på internasjonal moteuke i New York. Snart
fyller modeller med hans klær catwalken i
kongressenteret.
Oppkjøpere, motebloggere og utenlandske
prominente gjester følger med, og vi har
handelsministerens ord i mente om at han
er blitt et ikon for unge peruvianere fra
beskjeden bakgrunn:
Han har klatret og oppnådd resultater
mer på tross av enn på grunn av. Det viser at
vilje og talent gjør det meste mulig, og det er
et godt forbilde for andre, sier ministeren.

Så høster da også kreasjonene stor
applaus der modellene viser kåper, frakker
og kjoler med spennende farger og utradi
sjonelle måter å kombinere både stoff og stil på.

Svenske unge gründere
Ingen norske oppkjøpere eller interessenter
er å skue verken på åpningssekvensen eller
ved de ulike bordene der oppkjøpere har
plassert seg eller vandrer rundt for å finne
plagg og produsenter de mener kan passe
akkurat til sitt behov – sin nisje i markedet.
Men ved bord nummer 100 sitter to
unge jenter, fullt opptatt med å se på ytter
jakker i alpakka som en tilvirker viser fram.
De er svenske og har tatt veien over til Peru
for første gang. Randa Saome og Sandra
Chahine er representanter for AltewaiSao
me, klesmerket som ble grunlag i Malmø i
2009. Merket kombinerer rene linjer med
monkrome farger og unike detaljer, og blan
der ulike tekstiler og kvaliteter. De har fått
internasjonal oppmerksomhet, og er blant
de nye merkene og designerne som er blitt
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MESSENYTT
Innkjøpsguider for SS 17
Kastet ut disken

DU VIL LYKKES LOKALT

Iben klar for utlandet

Nye merker hos
Fashion Partners

Nærheten til kundene, kombinert med ditt gode navn og rykte,
er dine største fortrinn i kampen om en sterk, lokal markedsposisjon. Kundenes opplevelse av din egenart og lokal
forankring er viktig for deg. Du vet bedre enn de fleste at
innsatsen for å sikre morgendagens kundegrunnlag er minst
like viktig som å tilfredsstille den etablerte kretsen.
Der andre søker styrke i nasjonale kjeder med felles uttrykk,
verdsetter du frihet og frivillighet. Derfor søker du heller
samarbeide med dem som kan videreutvikle dine fortrinn,
uten at det går på bekostning av særpreget.

Fashion Partners har gjort endringer i sin
portefølje og presenterer flere nye merker
på sommerens messer: Grace, Max Volmary,
Suzy Roher, Co-exist og Beate Heymann
er nye, spennende innslag hos Tomm og
Tina Fjellberg.
– Det er viktig å ligge i forkant og finne
merker som kommer med noe nytt og
spennende, sier Tomm Fjellberg, som er
godt fornøyd med den nye merkemiksen.
– Grace er et merke for oss som vi venter

oss mye av. En spennende produsent av
innovative strikk- og jersey plagg i herlige
kvaliteter. Ekteparet Martina og Dietmar
Zinnecker, som begge er designere, grunnla firmaet i 2012 og de har hatt stor kommersiell suksess allerede. I tillegg til spennende plagg er det alltid med små
bijoux-artikler.
– Max Volmary har masse skjorter og topper.
– Suzy Roher Scarves er et kanadisk merke
som produserer skjerf i Italia.

Grace

Max
Volmary

– Co-exist er et hollandsk outdoor-merke.
– Beate Heymann er et tysk street wearmerke med masse morsomme kjoler og
topper og litt out door. Et litt annerledes
merke som ikke passer for alle, men som
er blitt meget godt mottatt.
– Vi fortsetter som vanlig med MarcCain
og Cambio, som er viktige merker med
stort volum hos oss. Samarbeidet med
Airfield, Nice Connection og With & Wessel
er avsluttet.

Beate Heymann

Wenche Ydstebø, Din Ztil AS / Kull AS
Din Ztil og Kull har valgt å være medlem av Texcon av flere gode årsaker. Det viktigste for oss
er nok dette med en samlet fakturaordning. Det er oversiktelig, forutsigbart, og vi benytter oss
alltid her av kontantrabatten. Vi er ute etter å øke bruttofortjenesten og gjennom Texcon er
dette mulig da det her er både bonusordninger og rabatter fra leverandørene. Din Ztil ble i
2011 kåret til «Årets beste butikk» av Virke og Tekstilforum. Ellers setter vi pris på samarbeidet
med VIRKE og ikke minst tilbud om ulike kurs og messer. Dette er viktig for oss som enkeltstående butikker, da vi gjennom Texcon lettere kan fornye våre leverandører og på den måten
være innovativ og kunne tilby våre kunder nye merkevarer som er etterspurt i markedet.
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I 2014 ble butikken utnevnt til gasellebedrift i Dagens Næringslivs kåring av norske bedrifter
med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år.
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Den største utfordringen for fremtidens design, i en verden hvor
mulighetene for mange er endeløse, er å skape noe som gir
mening, og som oppfyller de basale drømmene om det gode liv.
«Det gode liv» er likevel bare et begrep som kan ha svært ulikt
innhold, avhengig av hvilken fase i livet man befinner seg.
Av Pernille Kirstine Møller

ROM FOR
DET GODE LIV

Før-fødsel: Forestilling og forventning
Baby: Praktiske løsninger
Tumling: Stimulering
Barnehagealder: Sosialisering
Tidlig skolealder: Innlæring
Tweens: Se eldre ut
Teens: Anerkjennelse
Identitet: Utvikling og utseende
Etablering: Forankring
Familie med små barn: Enkelt og bekvemt
Familie med skolebarn/tweens: Panikk og avlat
Familie med teens: Frihet og kamp
Selvrealisering: Utvikling eller avvikling
Ny senior: Det gode liv
Rutine senior: Trygghet
Hjemmegående senior: Makelighet og sikkerhet
De pleietrengende: Avhengighet og omsorg

Våren og sommeren 2017 fokuserer på det
«gode liv». Et liv som på grunn av 17 forskjellige
livsfaser byr på ulike behov og utfordringer. Som
derfor også krever produktløsninger som kan
hjelpe til med å skape nettopp det gode liv.

»
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LEVERANDØRINDEKS
Leverandørindeks er en bransjevis oversikt over leverandører.
Oppføring i leverandørindeks: Kr 3 500 per år.

The Norwegian Color Research Laboratory
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MÅLGRUPPE:
Våre lesere er beslutningstakere
innen kleshandelen, sko,
tekoindustri, agenter, grossister
og andre bransjeinteresserte.

www.tekstilforum.no
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I dag skal man forstå forbrukerens 17 livsfaser og tilhørende
drømmer og ønsker for å kunne segmentere og skape nye produkter som gir mening. Til hver livsfase knytter det seg noen
drivere som forteller oss noe om hva som skaper motivasjon
til et bedre materielt liv eller en bedre mental tilstand:

PEJ TREND SS 17
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