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HÖS T/ VINTE R 19-20

V

i lever idag i ett uppkopplat samhälle där vi ständigt matas med massor av influenser och
ibland kan det vara svårt att veta hur man ska sålla och vad man faktiskt ska satsa på. För att kunna
underlätta och hjälpa våra medlemmar i Svensk Handel har vi exklusivt tagit fram denna guide till er!

Vi hoppas att den ska kunna vägleda dig, ge dig nya tankar, locka fram ett skratt. Eller var det så
att de tankarna du redan hade blev bekräftade?
Till hjälp har vi tagit Swedish Fashion Conucil som ledsagar dig kring de tre starkaste trenderna
inför höst/vinter 19-20, du finner inspiration kring mode och accessoarer för både dam och herr
uppdelade i tre teman. Vilken färg kommer era kunder köpa mest av?
I detta nummer får du även träffa Ulrika Nilsson som har butiken och agenturen JUS i Stockholm.
Välkommen!
Maria Sandow 				
Jennie Rosén
SVENSK HANDEL STIL			
SWEDISH FASHION COUNCIL
					

T R E N DTE MAN
HÖS T/ VIN TER 19- 2 0
Välkommen till höst och vintersäsongen 19-20!
Hitta dig själv! Höst- och vintersäsongen är här, och det finns ingen anledning för dig att gömma dig
bakom skyddande lager. I en allvarsam tid finner vi oss möjligen i ett mörkare universum, varför en
närvaro av vårt arv och våra djupaste önskningar blir det väsentliga.
Teman fokuserar kring persona när vi uppmuntrar till DIY-lösningar och en fortsättning på vårt inre
sökande efter ett personligt syfte. Nyckeln kan ligga i detaljerna, och vi utforskar vidare i hantverket,
experimenterar med allt från råa hållbara material till de konstruerade och blandade.
Den underjordiska blir till det vanliga i LOUDER och futuristiska uttalanden är ärvda från vår musa
Leeloo. Gabber, hakke och raggare blir den nya normen när vi alla letar efter den uppdaterade
90-tals technoklubben.
I SUPERNATURE ser vi på arvet i ett nytt ljus, och eftersom vi återbesöker vår historia blir den även vår
främsta källa till inspiration. Vi återupptäcker traditionella kläder, och den uråldriga kintsugi-tekniken
ger oss verktyg för att vidare bevara och reparera.
Vi finner oss ständigt balansera mellan kärlek och hat och njutning och smärta i NOCTURNAL. Här
välkomnas vi till en värld kantad av mystik och förtrollad subterfuge leder vägen när gränserna för
hedervärda beteenden suddas ut.

S I LH U E T T E R DA M

De kvinnliga silhuetterna för a/w 19-20 varierar från avslappnat, lager-på-lager och tight; de skapar en anonym känsla men framhäver
även benens längd. Den första silhuetten har en rak känsla, med de långa byxorna och den lösa jackan skapas en bekväm kropp. Den
andra silhuetten visar det viktiga med blandade proportioner då lager-på-lager-silhuetten är utsmyckad med extremt överdimensionerade väskor.

S I LH U E T T E R HERR

De manliga silhuetterna för a/w 19-20 har främst sin bas i den avslappnade känslan, även om den tredje är mer uppklädd. Byxorna slutar vid
ankeln och skorna är enkla. Den första silhuetten är generellt sett bekväm och slapp med en oversized överdel som skapar en klar kontrast mot underkroppen.
Den andra visar en avslappnad silhuett med en lång, stickad tröja över byxor med lös passform som bärs tillsammans med en oversized halsduk. Den tredje,
och sista, silhuetten är en blandning av slappa och åtsittande plagg, och eftersom midjan är högt placerad förlängs silhuetten.

LOUDER
Underground blir normen då vi frossar i 90-talets technoscen. Futuristiska uttryck blandade
med traditionell raggarstil då vår inställning förvandlas till en urban lekplats. Med ett ”gabber
soundtrack” är våra livsstilsval snabbare och hårdare.
I LOUDER blandar vi sportplagg med vår vardagsgarderob, och den orangea hårfärgen
på vår musa Leeloo från Femte Elementet, spelad av Milla Jovovich, är ett kännetecken för
temat. Vi gör våra plagg av återvunnet material som har en retrokänsla, lappning och colourblocking blir en del av denna DIY rörelse. I LOUDER finns det inga ursäkter, det finns endast
en självförverkligande intensitet.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för LOUDER.
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• URBAN LEKPLATS • UPPRORISK GENERATION • GRAFIK • PÅSYTT • HAPPY HARDCORE • KAMOUFLAGE •

• DIY DENIM • MOTORAVE • SNABBARE, HÅRDARE • COLOUR-BLOCKING • SANDAVTRYCK • VERKTYG • SNABBT •

HERR
Redo för vintern, en
kraftigt vadderad
nylonjacka i en
oversized passform.
Nya skärningar och
färgkombinationer för
hösten som bidrar till
en härlig variation.
Överdelen är boxig
och byxorna är
raka. Skorna är en
blandning mellan
boxarskor och den
klassiska herrskon.

DAM
Den feminina stilen har en
bylsig överdel som har
lager och är androgyn över
en instoppad orange tröja.
En svart keps i
kamouflagemönster kan ses
under den stora
halsduken som är stylad
runt huvudet som en
balaclava.
På nederdelar ligger fokus
på kontraster: en minikjol
över lätt utsvängda
bikerbyxor matchade med
vadlånga stilettstövlar i
racingmodell.

STIL

LO U D E R HERR
Från det tidiga 90-talets technoscen och sportmode är avslappnade och stundtals oversizade kollektioner skapade. De färgsprakande
sportplaggen mixat med mörkare färger som brun, lila och mörkblå återskapar 90-talet i en ny tappning. Starka färger och mönster hör inte
längre bara hemma i vår- och sommargarderoben.
Oversized
vadderad
nylonjacka med
”Cut and sewn”detaljer.

Chromatherapy
solglasögon.

Lång oversized
hoodie.

Oversized
vadderad
nylonväst i
allover print.
Oversized vadderad rock
i läderimitation.

Vida
bomullsbyxor
med dragsko
och
muddavslut
och
utanpåfickor
på ben.

Scarf med
digitaltryck.

Jumper i fleece med ”cut
and sewn”-detaljer.

Raka byxor i konstläder med
”cut and sewn”- detaljer.
Sneakers i mocka med
futuristisk klumpig sula.

Stickad tröja med stickade
vadderade ränder i orange.

LO U D E R DA M
Stylingen är kärnan då vi skapar en look i lager med en retrokänsla. Att blanda det tighta med det pösiga fungerar
lika bra på dansgolvet som för utomhusaktiviteterna. Följ inga regler!

Kraftigt oversized snowboardjacka
med kardborreband och dragkedja.
Balaclava gömd i krage.
Personliga D.I.Y
örhängen gjorda
av nummerplåtar.

Glansig nylonjacka
med ”cut and sew”detaljer och dolda
fickor.

Vadderad
oversized
handväska.

Hårband i plast.

2-i-1-anorakväst med djupa
fickor och avtagbar
kamouflagefleece.

Långärmad
meshtop med
v-ringat utanpå
liggande linne.

Vida jeans
med benfickor i
vintagedenim.

Bikerboots med
vaddering och
hög konklack.
Vida byxor i terry
fleece med bred
elastisk midjeresår
och tryck.

Dubbelmidjad
skidbyxa i
bikermodell
och fuskläder,
utsvängda ben
med
dragkedja.

Rave-kjol med fickor
och bälte i förstorade
proportioner.

MED
BU T I K E N
SOM

Text: Maria Sandow

LI VSSTIL
Modebutiker kan idag uppleva press från
många håll. Nya köpmönster, rea-stress, långa
öppettider och höga hyror. Men ge inte upp.
Vi har träffat en eldsjäl som tror på den fysiska
butikens framtid och gärna delar med sig av
tips för en starkare och mer relevant butik.
Text: Maria Sandow

ULRIKA NILSSON
Aktuell: Fick Habit Modegalans hederspris
2017.
Motivering: Ulrika Nilsson är en sann
beskyddare av svenskt mode som med stort
fokus och hjärta lyfter spännande designer. I
över 20 år har hon genom agenturverksamhet
och butik introducerat det mest intressanta
som modevärlden har att erbjuda. Hennes
näsa för vad som komma skall är osviklig. I
hennes värld är agender-mode sedan länge
en självklarhet. Hon är en uppriktig inspiratör,
mentor och entreprenör.

Sedan 1995 driver Ulrika Nilsson, välkänd profil i svensk modebransch,
butiken och agenturen JUS i Stockholm. Vid starten låg JUS närmare city på
Birger Jarlsgatan, men redan 2002 flyttade JUS till ett mer undanskymt
läge.
– Jag valde att göra JUS till en destinationsbutik. Det tilltalar mig att
människor letar upp och gör ett aktivt val att besöka butiken, för att de är
genuint intresserade.
Det känns spännande att kliva in i en butik som inte basunerar ut något.
Inga stora skyltfönster, en diskret skylt och en halvtrappa ner. Men väl där
nere både märks och känns det att man är i Ulrikas värld. Polerat
betonggolv, vita väggar, snygga racks i svetsat stål vars fästen utgörs av
den jungendliknande slingan som ingår i JUS logotyp.
– Det är en livsstil för mig konstaterar hon, svartklädd som vanligt och med
det mörka håret i en snygg-slarvig knut högt upp på huvudet. Jag älskar det
här, konst och kultur är mitt stora intresse och för mig är mode kultur.
Det som finns i Ulrikas butik hittar du inte överallt, en del kanske ingen
annanstans. Hon var först med att sälja numera kända svenska varumärken
som Rodebjer, Whyred, Acne och Diana Orving. Idag representerar
butiken bl a varumärken som Dries van Noten, Maison Margiela, Raf
Simons, Yohji Yamamoto och Comme des Garçons. Nya doft- och
smyckeskoncept har en framträdande plats i butiken. Flera av dem från
talanger som kommit fram via Swedish Fashion Council’s plantskola
Swedish Fashion Talents, där Ulrika sitter med i juryn och väljer ut vilka som
får vara med. Feswa, Yasar Aydin och KSV Jewellery är några av dem. >

Att sticka ut i Stockholm kräver kanske lite mer, men det kan
också vara lättare att nischa sig mot en viss publik eftersom
kundunderlaget är större. Men butiker på mindre orter tjänar
också på att våga välja väg, menar Ulrika. Som agent för
flera varumärken träffar hon också många butiksägare.

– Och häng inte fram alla plagg när de kommer. Spara den
där tjocka fina ulltröjan tills kylan verkligen är här, så har du
lite nytt att plocka fram då och då.

– Den fysiska butiken har absolut en framtid. Vi människor
behöver interagera med andra. Vi kommer att märka ett större
behov av specialiserade butiker med en ännu mer engagerad
ägare och personal.

“Det personliga urvalet är det viktiga”

– För att driva en så personlig butik som JUS, måste man helt
enkelt ha jobbet som livsstil, säger Ulrika.
Det är lätt att känna frustration över alla nya möjligheter som
finns idag. Hemsida, näthandel, facebook och instagramkonton.
Ulrika menar att e-handel inte är något som alla nödvändigtvis
behöver satsa på, det är bättre att istället lägga energin på
rätt saker.
– Självklart är det viktigt med en närvaro på nätet och att
bygga upp sin egen community , men det behöver inte
betyda att man ska sälja hela butikens sortiment via nätet. En
halvdan e-handel ger bara ströorders och tar otroligt mycket
tid att sköta. Se till att göra butiken intressant i stället! Folk vill
se och uppleva saker.
På JUS är basfärgen på plaggen alltid svart, oavsett när på
säsongen du kommer in i butiken. Men det finns också inslag
av färg och överallt hänger just nu fantastiska sidensjalar,
handprintade i limiterad upplaga av designern Martin
Bergström. De köps av både kvinnor och män, och liksom
flera plagg i butiken kan de bäras av vem som helst. Både
ålder och kön är rätt ointressant för Ulrika som anser att det
är uttrycket som är det viktiga.
– Man måste inte tillfredsställa alla. Utgå ifrån dig själv,
berätta historier och var tydlig med vad du vill förmedla, är
Ulrikas råd.
Ett annat tips är att inte presentera för mycket på en gång –
för mycket produkter på liten yta gör att exklusiviteten
försvinner.

Att bredda sortimentet med annat än kläder skapar mer
nyfikenhet och liv i butiken.
Det kan också vara spännande att ha aktiviteter som kopplar
till intressen som stämmer med butikens profil. Det måste inte
vara kundkväll med 10 procent rabatt, det går att samlas
kring något helt annat – ett boksläpp eller att få träffa en av
butikens designers.
Även de stora kedjorna testar nu med mindre, mer sparsmakade
koncept. H&M har en ny butik i köpcentret Fältöversten i
Stockholm. Enligt ryktet har den fått väldigt bra trafik och
försäljning. De flesta verkar gilla butiker där urvalet är lite
smalare och där plaggen syns tydligare.
– Det personliga urvalet är det viktiga. Mode för mig är i
mixen av varumärken, säger Ulrika.
Ett problem som många upplever är att leverantörerna vill ha
ut varorna så tidigt som möjligt. Här tycker Ulrika att
leverantörerna måste sprida ut varorna bättre över säsongerna.
Leverera rätt sak vid rätt tillfälle i säsong.
– Kommission är ett nödvändigt ont. Det är klart att det är bra
som inkörsport för nya och oetablerade varumärken som
behöver synas. Men det är viktigt att vi köper och säljer varor,
både för butiker och varumärken.
Att ta in nya och lite mer udda designers är något som Ulrika
är varm förespråkare för. Det är roligt att följa ett nytt märke
som man fastnat för, och så länge det är en och samma
designer som står bakom så brukar det första intrycket bestå.
>

Ulrikas

tips

för en starkare butik:

• Tänk konceptuellt. Ha en liten kreativ yta i butiken som du
kan leka med och förändra.
• Köp bra bas och spets. Skippa mittemellan-plaggen, de
bara skymmer det andra. Fokusera inköpen.
• Våga förändra. Ta in märken som andra inte har, nya
designers som du kan berätta en historia om och som DU
gillar. Det högre priset blir lättare att motivera om inte plaggen
finns till lägre pris på nätet eller i butiken bredvid.
• Häng inte ut allt på en gång. Spara den grovstickade
ulltröjan tills kylan kommer, ha lite överraskningar i rockärmen
för kunder som tittar förbi lite då och då.
• Bygg din community med hjälp av FB och Instagram. Gör
butiken till en mötesplats.
• Personlig service är alltid det bästa verktyget. Hjälp kunden
att bygga sin garderob. Det är det som skiljer dig från e-handel
och de stora kedjorna.
• Satsa på dig själv! Energi är viktigt. Gå en kurs, läs en bok,
gör en inspirationsresa till en annan stad – eller besök en
kollega. Egen tid är oslagbart.
• Ompröva öppettiderna. Det kanske räcker med 12-18 eller
Stängt på måndagar? Du ska trivas själv i din butik, få tid och
energi att vara kreativ, peppa personalen, Instagramma och
flytta om.
– Det märks ganska snart om en designer släpper greppet om sitt
varumärke och det blir uppköpt. Det blir oftast mer slätstruket.

inspiration utanför själva mässan. Själv reser Ulrika gärna till
London.

Så var hittar man nya varumärken? Ulrika tycker att det är viktigt
för branschen att träffas, men skulle vilja ha mer fokus på
kompetensutveckling och intressegemenskap än inköp på
mässorna. Självklart är mässor viktiga och det är viktigt att vara
en del av en bransch, men lägg även en extra dag på att få

– Alla behöver få ny energi. Jag älskar energin i Londons
East end, matkoncept, små nischade butiker, streetart och
massor av vintage. Dessutom är Londons varuhus alltid
värda några besök. •

SUPERNATURE
Att återbesöka vår historia blir viktigt eftersom vårt arv är den främsta källan till inspiration.
Den gamla japanska keramiktekniken Kintsugi ger oss verktygen för ytterligare bevarande,
lagning och reparation som blir estetiskt betydelsefullt och höjer våra produkter till en ny nivå.
I SUPERNATURE fokuserar vi på komfort och hållbarhet. Arvet sätts i ett nytt ljus, blir ännu
viktigare än tidigare och trasmattan ses i en ny skepnad. Fibrer från gamla plagg omvandlas
till nya kläder och vi återupptäcker stickning. Duffeln utmärker sig som hedersgäst med
inspirerande nya skärningar och detaljer. Färgskalan kommer ursprungligen från brutalismens
arkitektur med nyanser av brunt och betong, accenterna ser vi i lila, rött och senapsgult.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för SUPERNATURE.

• H E R I TAG E • ÅT E RV I N N I N G • B R U TA L I S M • K I N S U G I • T W E E D • FI S K B E N • P LYS C H •

• INSTOPPAT • CHOKLAD • TEDDY • KOMFORT • DUFFELKAPPA • STICKAT • LAGNING • BRUN •

STIL
DAM
Den kvinnliga stilen
är inspirerad av arv.
Jackan är en
kombination mellan
duffel och pilotjacka
med en
duffelknappstängning
och en fuskpäls i mink.
Under är en
oversized stickad
huvtröja och de
vävda byxorna är
instoppade i skorna.
En stor filtväska är
nyckelaccessoaren.

HERR
Den manliga stilen
harmoniserar väl med
kvinnans med en rock
inspirerad av duffeln.
Den enda skillnaden är
dragkedjestängningen.
Under finns en t-shirt
med tryckt klassiskt
argylemönster matchat
med sliten denim, lagat
med Kinsugi-tekniken.
Den manliga stilen är
toppad med en svartvit
stickad basker och på
fötterna, kängor av
läder och filt.

SU PE RN AT U RE HERR
Stilen är mjuk och varm. Klassiska element ritade utifrån pilotjackan och duffelrocken. Duffelknäppningar och löst sittande rockar i återvunnet
ullmaterial. Tweed i fiskbensmönster samt stickade plagg i argyle rutor. Byxor och jeans med figursydd passform.
Chunkystickad
extrakrage.
Argylemönstrad t-shirt.

Återvunnen
tweedkappa med
duffelknappstängning.
Handstickad basker i
melange-effekt.

Duffelrock i
återvunnen ull.
Pilotjacka i brunt
läder och teddykrage.

Byxor i ull med
duffelknappsdetalj.

Brun läderskjorta med
normal passform.

Chunkystickad tröja.

Stövel i läder
och argyleull.

Denim med
Kinsugi-lagning.

SU PE RN AT U RE DA M
En odefinerbar look som är varm och mjuk. Inspiration av arv både i stil och materialval. Ett set i återvunnen tweed skapad av en
dubbelbröstad skräddarsydd jacka tillsammans med en ”paper bag waist”-kjol med dragskodetaljer.
Detta skapar en harmonisk look med en blandning av arv, dressat och sportigt.
Pilotinspirerad jacka i
brunt läder
och plyschkrage.

Dubbelknäppt jacka I
återvunnen tweed.

Chunkystickad
halsduk med
fransar.

Chokerhalsband i guld,
trä och belagda
metallmaterial.

Cylinderformade
hårnålar i guld.

Oversized
argylemönstrad
huvtröja i
fleece.
Chunkyoversized-stickad
tröja.

Fiskbenmönstrade
byxor i återvunnen ull.

Intarsiamönstrade
strumpor.

Stickad klänning.
Kjol i återvunnen tweed
med dragsko och paper
bag waist.

Byxor i
återvunnen
tweed med
paper bag
waist.

Ostrukturerad tote
väska i
fiskbensmönstrad filt.

NOCTURNAL
Dessa gothkrigare stiger från den djupa, mörka underjorden. Vi välkomnas till en värld som
gränsar till mystik, symbolerna för det asiatiska arvet och skillnaden mellan de heliga och
syndare. Förtrollad subterfuge leder vägen allteftersom reglerna för hedervärt beteende
suddas ut.
I NOCTURNAL hittar vi oss klädda i kollektioner där skräddarsytt och obskyra draperingar
är nyckelplaggen. Detaljer som mönster, blixtlås och kedjor ger den dramatiska effekten
medan färgschemat illustrerar skuggorna av den mörka hösten med lockande

guld- och

rosébetoningar. I NOCTURNAL är vi inte rädda för att känna oss splittrade, men vi balanserar
ständigt mellan kärlek och hat samt nöje och smärta.
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De viktigaste färgkombinationerna och hierarkierna
för NOCTURNAL.

• VA M P Y R I S M • M Ö R K A R E • A S I AT I S K T • S T R U K T U R E R • G L Ä N S A N D E Y TA • B L I X T L Å S • K E DJ O R •

• S T R U K T U R E R • M Ö N S T E R O C H T R YC K • R E M M A R • S I LV E R • KO N T R A S T D E TA L J E R •

STIL
DAM
Den kvinnliga stilen
förlängs av
helkroppskappan
som är buren över en
stickad klänning med
sina långa ärmar
synliga. Den
övergripande stilen har
en punkkänsla med
knähöga stilettskor
samt choker.
HERR
Dress up! Den
manliga stilen är
skapad av en lång,
lös ullkappa, där
mängden av
remmar sätter
stämningen.
Undertill finns en
figursydd
sammetsskjorta
med mönster
och de randiga
byxorna skapar en
mer levande look.
På fötterna finns
chunky skor.

N O C T U RN A L HERR
Påverkad av den mörka sidan av den underjordiska världen skapas en ny dressad look med fokus på strukturer, detaljer och mönster. Detta
blandas med en silhuett som är figursydd och slapp.
Lång kostymjacka med
broderat mönster och
svarta slag.

Lös extra lång
ullrock med remmar
på ärmarna.

Lös t-shirt i
organza.

Stickad tröja i ull och
lurextrådar. En silverkedja
vid halsen för dekoration.

Ryggsäck
med D-ringar.
Byxor med väldigt
lös passform i
randigt mönster.

Ullbyxor med hög
midja och vävda
mönster. Hög resår
och dragkedja
vid fickorna och
byxslutet.
Läderkänga.

Väska med silverrem.

Figursydd sammetsskjorta med
mönster, med ett band i svart sammet.

Läderjacka med stående krage och fickor med
dragkedja. Silverkedjor vid axelsömmen och på
ärmarna som dekoration.

N O C T U RN A L DA M
Påverkad av undergroundstilen har den asiatiska inslag med en mycket skräddarsydd sida. Plaggen har strukturerade former med långa
silhuetter och överdrivet långa ärmar. Antalet lager har ingen gräns.
Blus med stora kimonoärmar
i vävt fladdrigt tyg.

Dunkappa med stickade
ärmar. Två läderspännen
för stängning och fickor
på sidorna med
dragkedjor i metall.

Stickad tröja med
markerad midja och
nitar vid kragen.

Stickad krage med
dragkedjedetaljer.

Ring
med en
dekorativ
fjäder.
Stickad tight
klänning
med långa
ärmar.

Skräddarsydd jacka med
längre sidopaneler och
slag i kontrast med nitar.

Lång skräddarsydd kappa med
färg- och materialkontraster
under sidfickorna.
Lång överlappad
figursydd kjol med
läderband vid
sidorna.
Creeperkängor med
grov gummisula.

Pärlörhänge med
en silverhake som
stängning.

Morotsbyxor med hög midja och
fickor med
metalldragkedjor samt dragkedjor
vid byxslutet. Spännen vid båda
sidor av midjan.

K A LE N DA RIUM VÅ RE N 2019
13 - 15 JAN
TOP DRAWER
15- 17 JAN
KRAFTWERK BERLIN
15 - 18 JAN
FORMEX
18 - 22 JAN
MAISON & OBJET PARIS
19 - 21 JAN
INTERFILIERE PARIS
21 - 23 JAN
TEXWORLD USA

29 JAN - 1 FEB
COPENHAGEN FASHION
WEEK
30 JAN - 1 FEB
CIFF
30 JAN - 1 FEB
REVOLVER
31 JAN - 3 FEB
FORMLAND
4 - 6 FEB
FASHION WEEK
STOCKHOLM

23 - 25 JAN
NORDIC LIVING

4 - 9 FEB
STOCKHOLM FASHION
DISTRICT

26 - 28 JAN
THE GALLERY DÜSSELDORF

4 - 10 FEB
STOCKHOLM DESIGN WEEK

5 - 7 FEB
FN PLATFORM, LAS VEGAS
7 - 13 FEB
NEW YORK FASHION WEEK
10 - 13 FEB
THE MICAM
15 - 19 FEB
LONDON FASHION WEEK
25 FEB - 5 MARS
PARIS FASHION WEEK
6 - 9 MARS
DESIGN SHANGHAI
18 - 20 MARS
LEATHERWORLD MIDDLE
EAST
26 - 28 JUNI
HEIMTEXTIL INDIA

OM
SV E N S K HA ND EL S T I L
Svensk Handel Stil är ett branschkansli för de cirka 2 000 medlemmar i Svensk Handel som arbetar inom
modebranschen. Hit räknas främst handel med skor, kläder, textil, accessoarer och sport. Tillhör ditt företag någon
av dessa branscher och är medlemmar i Svensk Handel får du automatiskt tillgång till Svensk Handel Stil. Vi ger
branschspecifik service till medlemsföretagen. Att informera och inspirera företag till ökat ansvarstagande i frågor
som rör kvalitet, produktsäkerhet, hållbarhet och sociala förhållanden hör till Svensk Handel Stils prioriterade
områden.
För mer information: svenskhandel.se/stil

OM
SWE D IS H FA S H I ON COU N CI L
Swedish Fashion Council har tagit fram tre olika trender inför höst/vinter 19-20. Swedish Fashion Councils roll
är att sedan 1979 främja, stärka, stötta, inspirera och utveckla svenskt mode. Vi gör det genom att erbjuda
omvärldsanalys, seminarier, trendguider, rapporter, nätverk och inspirationsutställningar.
Vi bedriver forskningsprojekt, talangprogrammet Swedish Fashion Talents samt arrangerar Stockholm Fashion
Week. Avdelningen Skobranschrådet erbjuder genom sitt showroom ett brett urval av skor & accessoarer till bland
annat modereportage, reklamjobb och visningar.
För mer information: swedishfashioncouncil.se, skobranschradet.se
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