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Välkommen

till en ny säsong med Stil-guiden!
Både under och efter den skärseld som modebranschen gått igenom första hälften av 2020 har både
vi på Svensk Handel Stil och Trade Partners Sweden många gånger frågat oss vad vi kan göra, hur
vi kan bidra. Vi konstaterar att samarbete är alltid en bra väg framåt. Branschens framtidsspanare
Swedish Fashion Council har i decennier tagit fram Stilguiden som vägledning för modehandelns
inköp för kommande säsong. För att ge ännu fler nytta av guiden delar vi på Svensk Handel Stil
denna gång utgivningen med våra vänner på Trade Partners Sweden, till nytta också för deras många
medlemmar och besökare till inköpsdagarna på Stockholm Fashion District.
Modebranschen hörde till den hårdast drabbade när Covid 19 som ett trollslag förändrade konsumtionsmönstren totalt. När säsongens examensfester, bröllop, resor och midsommarfiranden ställdes in,
så uteblev också kunderna. Men sakta har de börjat återvända. Efter en tid av otrygghet är längtan
stark efter att få känna lite modeglädje igen, det märks tydligt. Second-hand och vintage fick sig en
törn i pandemin, men den starka hållbarhetstrenden i modet ligger fast, där långlivat och återanvänt i
olika former fortsätter att vara ett grundläggande inslag.
Vi vill hälsa er välkomna till en ny och förhoppningsvis ljusare säsong! Vi hoppas att guiden ska få
dig att känna just den glädje, styrka, inspiration och stolthet som ligger i modebranschens dna och
som vi alla behöver så väl just nu! Vår/sommar 2021 är ingenting omöjligt. Ljuset är tillbaka, linjerna
förlåtande, och färgerna trygga och starka.
Trevlig läsning!

Maria Sandow

SVENSK HANDEL STIL
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Helena Waker

STOCKHOLM TRADE PARTNERS

Jennie Rosén

SWEDISH FASHION COUNCIL

TRENDTEMAN
VÅR/SOMMAR 2021
Det är en förunderlig tid vi lever i och framtidens trender tycks ovissa, det mest iögonfallande
och excentriska får stå tillbaka för de transformationer som både samhälle och designbransch genomgår. Tendenserna är dock tydliga och utifrån dem har vi format två teman
som står i stark kontrast till varandra; där det ena är fantasifullt och romantiskt är det andra
utilitaristiskt och tar itu med verkligheten.
Analyserna, både vad gäller form-influenser, färgpalett och affärer, kommer från rapporterna
Design & Business Insights som Swedish Fashion Council tar fram månadsvis.
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WONDEROUS ESCAPE

1

IMAGINE A WONDEROUS ESCAPE
Vi har vant oss vid en enklare vardag där många av upplevelserna spelas upp digitalt. En positiv
sida av att filtret blivit tunnare – mellan vad som sker på riktigt och vad som är påhittat – är att berättandet har blivit viktigt. Likt Alice i Underlandet dyker vi huvudstupa ned i kaninhålet och lockas
in i en drömvärld där det mesta är möjligt. Livet har blivit vad vi kommunicerar och för vår och
sommar 2021 ser vi ett formspråk som både ger kickar och samtidigt är nästan barnsligt romantiskt och nostalgiskt. Digitalitet och virtualitet samsas med dräkthistoriskt vurmande inom populärkultur. Vi vill känna oss som en del av vårt förflutna med fri sikt på framtiden.
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WONDEROUS ESCAPE

16-1518 TCX Rosette

13-4405 TCX Misty Blue

15-3919 TCX Serenity

16-0540 TCX Oasis

14-3710 TCX Orchid Petal

14-1224 TCX Coral Sands

19-4826 TCX Dragonfly

13-0840 TCX Snapdragon

12-4604 TCX Skylight
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WONDEROUS ESCAPE

Konsumenten förväntar sig idag att kunna
testa produkter digitalt. Genom nya tekniker
som AR (augmented reality) kan datorgenererade produkter, som exempelvis inredning testas
i konsumentens hem direkt via mobilkameran.
AR blir en ny strategi för ökad försäljning
men med ökad träffsäkerhet. Konsumenten får
möjlighet att se om produkten passar innan det
beställs hem, vilket sparar på frakt och leveranser vid eventuella returer.
Sociala medier används idag av varumärken för att engagera sina kunder genom att
skapa innehåll om produkter. Sociala medier
möjliggör direkt interaktion med kunden på
ett personligare plan, genom att visa upp tips
och tricks rörande produkter skapas ett nätverk.
Exempelvis kan företag och varumärken visa
upp hur en speciell planta ska behandlas och
tas hand om på bästa sätt, eller hur en ögonskuggspalett kan användas för olika sminkningar. Det gör även att konsumenter kan diskutera
och tipsa varandra genom varumärkens eller
företags kanaler.
8 STILGUIDEN VS 2021

Vi inspireras av historiska feministiska
berättelser om kvinnor i både litteratur och
på vita duken. Och det är särskilt 1800talets
pionjärer som fascinerar. Det märks bland annat i den nya filmatiseringen av Jane Austens
Emma, Apple Tvs miniserie Dickinson och
Greta Gerwigs filmatisering av Unga Kvinnor.

En av de presentationer som fick allra mest
uppståndelse under Paris modevecka var
Balenciagas domedags-visning där modellerna vadade genom en översvämmad
runway. Kanye West hade samma profetiska
övertygelse när hans märke Yeezy istället höll
en söndags-gudstjänst med sing-along och
handklapp.

WONDEROUS ESCAPE

Under våren har diskussionen rörande Fashion
Week gått varm. Hur genomförs en Fashion
Week utan publik? Och hur skapar vi känslan
och atmosfären som hela Fashion Week bygger
på? Samtidigt ifrågasätts systemet och vad Fashion
Week faktiskt handlar om, gentemot vilken riktigt
de tagit under de senaste åren. Fashion Weeks
ursprungliga syfte är en chans för designers världen
över att få uttrycka sig och att få berätta sin historia
genom sin design. Under våren har arrangörer ställt
sig frågan om de ska genomföra en Fashion Week
digitalt och om det kommer få den effekt som
fysiska visningar historisk haft eller om en lyckad
Fashion Week faktiskt kräver en viss atmosfär som
är svår att uppnå digitalt.
Flera stora varumärken väljer att lämna Fashion
Week konceptet för att komma upp med egna,
innovativa koncept. Gucci bjöd på en tolv timmar
lång inspelning av en kampanjplåtning. Designteamet agerade modeller och bar kläderna de själva
skapat. De visades 76 stycken looks, markerade
med post it-lappar för att skapa en känsla av att
publiken får följa med bakom visningen. Det skapar
spänning men även en viss komplexitet, att stora varumärken väljer att gå ur Fashion Week-gemenskapen. Givetvis kan stora varumärkesjättar som Gucci
eller Jacquemus dra in höga deltagarsiffor, via sina
egna kanaler. Mindre varumärken får det däremot
svårare att på egen hand skapa samma typ av
exponeringsyta helt på egen hand. Detta kan bidra
till att mindre nyetablerade varumärken faller mellan
stolarna, vilket i sin tur kan bidra till en odemokratisk bild av modevärldens stora utbud.
Shanghai Fashion Week gick av stapeln precis i
tid med att Kina gick in i isolering. Då alla sponsorer redan var uppbokade bestämde de sig för
att genomföra en digital Fashion Week. De visade
klassiska visningar varvat med live-streams där
designer intervjuades och fick chans att prata om
sina kollektioner och framtiden. De hade även en
”köp nu”-funktion, något som blev avgörande för
de deltagande varumärkens försäljning i och med

isoleringen som ägde rum.
British Fashion Council berättade redan i april att
London Fashion Week kommer att presenteras i
en digital plattform gemensam för dam och herr. I
plattformen visas intervjuer, podcasts, webinarium,
digitala showroom. För första gången blir London
Fashion Week öppen för allmänheten. På grund av
timingen med Black lives matter blev inriktning under
modeveckan något annorlunda. Fokus flyttades från
visning av kollektioner och försäljning av kläder, till
varumärkens syn på inkluderingsfrågor och hur det
framtida arbetet med detta kommer se ut samtidigt
som hur den nya framtiden post Covid-19 förutspås.
Även Couture Week hölls digital. Veckan startade
med en video med den världskända supermodellen
Naomi Campbell, som pratar om inkludering. Något
som kan tolkas som ironisk med tanke på modekategorin som presenteras under veckan. Varumärken
presenterade sina kollektioner på olika sätt, med olika
längd och olika koncept. Valentino valde att bara
visa en sneak peak inför kollektionen som släpps
inom kort, detta på grund av de förseningar som skett
under Coronakrisen. Giambattista Valli däremot bjöd
på en traditionell kollektion med dramatiska klänningar massivt tyll och skulpterade linjer, visat i en lång
och subjektiv video.
Paris manliga Fashion Week visade på hög klass
och de flesta varumärken hade fantastiska kollektioner
att visa upp trots omständigheterna under våren. Samtidigt visades en sida av designern som mänsklig. Ett
genomgående tema bland de olika varumärkena var
osäkerhet, ångest och rädsla, vilket speglar vårens
oro världen över. Jonathan Anderson för Loewe körde
på en nytänkande strategi trots dess analoga utförande. Ett sätt att delta i visningen trots att deltagarna
befann sig hemma. Till varje deltagare levererades
en arkivlåda, som ett litet minimuseum visat i en låda.
Trots att detta var följt av flera intervjuer, konserter och
diskussioner var lådan höjdpunkten fylld med färgkort,
siluetter, texturkort mönster etcetera.
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WONDEROUS ESCAPE
ROTTING OCH FLÄTAT FÖR EN LANTLIG STIL

SINNLIGT OCH ENERGISKT
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ROMANTISKT

VINTAGE-LOOK

1800-TALETS FORMSPRÅK INSPIRERAR

DEKORERAT, MÖNSTRAT OCH GULDKANT

WONDEROUS ESCAPE
JU MER DESTO BÄTTRE

PASTELLER OCH EN PIGG 60TALS-POPPIG PALETT

SPANSKT PORSLIN I UDDA MÖNSTER

NAIVT OCH FLÖRTIGT

LOOKS FÖR LATA SOMMARDAGAR

PICKNICK I DET GRÖNA
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NEW CLEAN

2

NEW CLEAN IS THE NEW NORMAL
Clean-rörelsen som under de senaste åren påverkat både produkter och livsstilstrender, men
särskilt våra köpbeteenden, går med ny kraft in på nytt varv. Pandemin har tvingat oss bli mycket
mer medvetna som konsumenter och vi vill veta vad det är i produkten, hur den producerats, hur
vi bryter ned den när den är uttjänt. Går det att skala bort något? Vi kommer återse en stor dos
minimalism, en form- och innehållsmässig enkelhet. Temat ger något både för de som går i första
ledet att transformera vårt samhälle och de som hellre håller sig aktiva hemma, med brödbakning
och tankar om självhushåll.
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NEW CLEAN

12-0418 TCX Hay

17-6206 TCX Shadow

19-0622 TCX Military Olive

14-1316 TCX Dusty Pink

19-1543 TCX Brick Red

16-5917 TCX Malachite Green

12-2102 TCX Mauve Morn

11-0103 TCX Egret

16-4013 TCX Chicory
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NEW CLEAN

”Gamification” blir ett sätt att öka hållbarhetstänket hos konsumenter. Den kinesiska nätjätten
Alibaba skapade mobilspelet ”Ant forest” som ett
projekt i syfte att förändra beteende hos konsumenter, men det blir även ett sätt att spelifiera
en kollektiv trädplantering. År 2019 tilldelades
spelet FN:s ”Champion of the Earth”-pris. Användaren samlar gröna poäng genom att begå
hållbara handlingar, som att handla hållbara
produkter eller hyra en cykel. De har även satt
upp flera återvinningstationer där man kan lämna
in kartonger från deras näthandel, vilket blir en ytterligare möjlighet för att samla gröna poäng. De
gröna poängen leder till plantering av ett virtuellt
träd, som växer i takt med insamlingen av gröna
poäng. Spelet möjliggör även att man kan tävla
mot sina vänner eller hjälpa de att plantera deras
träd. När det virtuella trädet växt sig tillräckligt
stort planterar Alibaba ett riktigt träd, i ett projekt
för återbeskogning.
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Flertalet varumärken och modeföretag väljer nu
att stänga ner sina fysiska butiker, något som vi
sett öka stegrande under Covid-19. De fysiska
butikerna kan idag inte konkurrera med e-handeln, vars aktualitet ökar. Vi går idag in i en ny
tid, där kunden är ute efter en luftigare och
säkrare butik. Miljön ska kännas städad och
lyxig och konsumenten vill slippa trängas. Detta
säger Gabriella Wulff, professor i ekonomi vi
Göteborgs universitet, i en intervju med Swedish
Fashion Council. Dessutom blir butikerna allt mer
digitala, i form av exempelvis självskanningskassor. Detta är något som är särskilt uppskattat under Covid-19, då de flesta vill slippa närkontakt.
Gabriella Wulff fortsätter att beskriva vikten av
att börja arbeta allt mer med digital försäljning,
även i fysiska butiker. Saknas en webbshop, är
det hög tid att backa upp med detta.

NEW CLEAN

Det är hett att diskutera mångfald och inkludering,
men dessvärre är det fortfarande målgrupper
som ännu inte är med i diskussionen. Zeebedee
Management är modellagenturer som representerar personer med funktionshinder och
trans- eller icke binära personer. Grundarna Zoe
och Laura har länge upplevt att personer med en
funktionsnedsättning får lite exponering i media
och i mode- och skönhetsindustrin. Både Zoe och
Laura har tidigare erfarenhet med att arbeta med
människor. Då Laura har arbetar som socionom
och Zoe har arbetar som lärare, specialiserad på
kostundervisning för unga vuxna med funktionshinder. De båda har dessutom erfarenhet inom modellbranschen och var överens om att det saknas
exponeringsyta för de med en funktionssättning. De
bestämde sig för att starta agenturen som ger alla
en chans. Samtidigt som det arbetar för att det ska
bli normativt att välja personer med funktionshinder
och trans- eller icke binära personer till kampanjer,
visningar etcetera. De ser deras arbete som ett
sätt för att bidra till ett samhälle med större mångfald, ett öppnare och mer tillåtande samhälle för
alla. Agenturer grundades 2017 och har idag
500 modeller under sitt tak. Idag arbetar det med
klienter som H&M, Samsung, Specsavers, Apple
med många fler.
Under ELLE-galan 2020 tilldelades Frida Josvens
priser ”Årets blickfång” med projektet Catwalk, ett
projekt i samarbete med Glada Hudik-teatern
som handlar om en chans till revansch, drömmar och allas rätt att få skina. I filmen ”Catwalk”,
som hade premiär den 31 januari 2020, får vi
följa Emma Örtlund och fyra andra personer med
en funktionsnedsättning som alla drömmer om en
chans att bli modell. En normbrytande film som
förespråkar att våga gå emot strömmen och följa
sina drömmar. Vi får följa modellerna från Hudiksvall till en haute couture-visinig i New York, där
modellerna är iklädda Frida Josvens fantastiska

Daniel Greeger från Tommy Hilfiger presenter
i november att Tommy Hilfiger genomför en
transformation där de väljer att endast arbeta
med 3D-design, både när de tillverkar kläder
men även när de säljer kläder. Målet är att
alla kläder ska vara digitala fram till de tas ut på
visning eller blir sålda år 2022. Han berättar i
Vouges podcast ”The tech edit” att deras version
är att använda nya arbetsmodeller för att bli mer
cirkulära, vilken är en del av deras hållbarhetsprogram. Genom denna arbetsmodell kommer
modeindustrin kunna bli snabbare, effektivare,
mer kundcentrerad och mer hållbar. Digitalt arbete
fram till försäljning av produkten bidrar till ett
minskat avfall. Att produkter ska fraktas, provas,
sys om, fraktas igen, provas igen endast för att
rätta till detaljer är en utdaterad arbetsmodell och
tack vare 3D-design kan företag producera sina
produkter och korrigera detaljer digitalt. Det blir
en effektivare produktion. Kläder som inte säljs
behöver inte heller tillverkas, vilket bidrar till en
minskad massproduktion.
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NEW CLEAN

UPPDATERAD KALIFORNSK AMERICANA

OMTANKE

90-TALETS AVSLAPPNAT GRUNGEIGA SILHUETT
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VÅRDA

DET SKA SE UT SOM DU GJORT DET SJÄLV

EKOLOGISKT OCH NYTT BLANDAS MED GAMMALT

INSPIRATION FRÅN 40-TALETS WORKWEAR

RÄNDER FRÅN SKATEWEAR

RENA UTTRYCK

HEMMAPLAGG FORTSÄTTER VARA ARBETSKLÄDSEL

NEW CLEAN

TRANSPARENT MÖTER TEXTURERAT

TOPPEN INNANFÖR LINNINGEN
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INTERVJU

Hur ser framtidens modeföretag ut?
Vi har ställt ett antal frågor till universitetslektor Gabriella Wulff vid Textilhögskolan i
Borås, som under lång tid ägnat sig åt forskning kring modeföretag och hållbarhetsfrågor. Hon är dessutom kopplad till Centrum för konsumtionsforskning (CFK) på Gothenburg Research Institute genom ett stipendium av Handelsrådet (en stiftelse samägd av
arbetsmarknadens parter inom handeln) för att under två år fördjupa sig i frågan om
hur modehandeln ska bryta mönstret med ständiga reor. Nu ville vi höra hur hon ser på
effekterna av pandemin och hur modebranschen ska ta sig vidare.
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INTERVJU

”Det handlar inte längre om att locka så mycket folk som
möjligt, utan att locka folk till butiker på ett säkert sätt.”
Vilka utmaningar står företag inom
modeindustrin idag inför till följd av
Covid-19?
Krisen blir ett tillfälle för reflektion och
en chans att se över sin affärsmodell
och se om den håller för framtiden. Det
blir en ny tid för digitaliseringen, inte
endast bara e-handeln utan även digitaliseringen i butik och hur det förändrar det fysiska mötet. Dagens mobiltelefoner gör det enkelt för konsumenten
att hitta information om priser och tester
av produkterna, vilket kräver ett större
kundfokus i den fysiska butiken.
Hållbarhet blir också ett centralt ämne.
Alltså hur företag försöker ställa om till
mer hållbara lösningar som uthyrningsverksamheter, klädbibliotek, second
hand-försäljning. Både i butik och
online, där den stora marknaden finns.
Vilken typ av företag har bättre
förutsättningar att klara sig genom
krisen, nu och på lite längre sikt?
De företag som arbetar med kundanpassning och mass-personalisering,
där man går från masskonsumtionstänk
till ett mass-personaliseringstänk, har
ett bättre utgångsläge. Det handlar till

exempel om att ge kunden får möjlighet att utvärdera och tycka till kring
designen på produkterna, som att
kunna skriva in sitt namn på produkten
för att göra den personlig. Men även
arbeta med 3D-printers för att skriva ut
och individanpassa ett plagg.
Det krävs en ökad grad av flexibilitet,
att man lyfter blicken och tänker på
framtiden. Kompetensen att designa
upplevelser utmanas i samband med
Covid-19, där gamla kunskaper och
tidigare expertis ställs på ända.
Vad är viktigt för de fysiska butikerna?
Det handlar inte längre om att locka
så mycket folk som möjligt, utan att
locka folk till butiker på ett säkert sätt.
Exempel på butiker som lyckats med
detta är & Other Stories, som bjuder
på en luftig och lyxig atmosfär. Designa om butiker till säkrare miljöer, så
att människor kan komma tillbaka till
butikerna utan att känna sig rädda.
Det kommer bli ännu mer attraktivt med
självskanningssystem, för att slippa
nära kontakt. Det är även viktigt att inte
enbart förlita sig på fysisk butik, utan
att också ställa om till digitalt.
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INTERVJU

Gabriella Wulff är textilekonom med en
master i internationell ekonomi. Hennes mastuppsats vid Handelshögskolan
i Göteborg 2011 handlade om organisering av CSR-aktiviteter inom svenska
klädföretag och 2019 disputerade hon
vid samma lärosäte med avhandlingen
Behind the Scenes of Transparency: A Study of a Swedish Denim Company. Hon
har handlett kandidatuppsatser, bidragit
till forskningen vid Centrum för konsumtionsforskning och undervisat i kurser
på Handelshögskolan i Göteborg. Sedan
hösten 2019 undervisar hon även på Textilhögskolan i Borås om framtidens mode
och transparens inom modeindustrin.
Fotograf: Hillevi Nagel
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INTERVJU

”Fast-fashion kommer inte längre vara coolt.”
Hur ser du på säsongsbaserat mode?
Det krävs att varumärken och företag
idag ser över volymen och kollektionstänket.
Det krävs att varumärken och företag
idag ser över volymen och kollektionstänket.
För de företag som har mycket lagerhållning och pengar bundet till en viss
kollektion blir det svårt att få in de
pengarna, då efterfrågan på volymproduktion har sjunkit.
Det finns ett minskat intresse för överflödiga produkter som saknar socialt sammanhang, för det måste finnas idag.
De varumärken som säljer produkter
som speglar varumärket kommer att
stå sig bättre. Kläder måste hålla över
lång tid, så att kunden inte behöver
göra sig av med dem så fort det kommer en ny trend.
Vilka beteendeförändringar kommer
vi se hos konsumenter?
Fast-fashion kommer inte längre vara
coolt. På grund av hållbarhetstrenden
blir efterfrågan på fast-fashion inte
relevant. Det är fortsatt viktigt med

förnyelse inom modeindustrin, men vi
måste hitta nya sätt att förnya oss på.
Till exempel genom remake-plagg eller
uthyrning. Vi måste öka användningsgraden av produkten.
Tror du att vi kommer se en systemförändring i branschen?
Det kommer vi. Det finns nu incitament
för modeföretagen själva att göra en
förändring, på grund av att de går så
pass mycket med förlust. Tidigare har
de kunnat trycka ut produkter till vilket
pris som helst. Det som inte säljs vid
kampanjer och erbjudande, säljer de
sedan till rabatterade priser under reaperioder för att locka kunder. Men nu
blir förlusten alldeles för stor när man
sitter med den typ av kvantiteter osålt
som krisen har medfört.
Vilka effekter kommer det att ha för
våra handelsföretag?
Det blir trögare att få igenom en omställning i byråkratiska bolag. Vi kommer
se nya företag på marknaden. De som
har ett helt annat tänk från start kommer
kunna stå sig mycket bättre. Det finns nu
helt nya grundförutsättningar.
Δ
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WONDEROUS ESCAPE

NEW CLEAN

16-1518 TCX
Rosette

13-4405 TCX
Misty Blue

15-3919 TCX
Serenity

12-0418 TCX
Hay

17-6206 TCX
Shadow

19-0622 TCX
Military Olive

16-0540 TCX
Oasis

14-3710 TCX
Orchid Petal

14-1224 TCX
Coral Sands

14-1316 TCX
Dusty Pink

19-1543 TCX
Brick Red

16-5917 TCX
Malachite Green

19-4826 TCX
Dragonfly

13-0840 TCX
Snapdragon

12-4604 TCX
Skylight

12-2102 TCX
Mauve Morn

11-0103 TCX
Egret

16-4013 TCX
Chicory

Färgkoder anges i Pantone Textile Colour System, den färg som ges på skärm eller i tryck kan skilja
sig från verkligheten. Analyser och text av Swedish Fashion Councils kreativa studio ledd av Sofia-Li
Molin på uppdrag för Svensk Handel och Trade Partners Sweden, bilder från webb och social
media får ej återkopieras i sitt sammanhang utan tillåtelse av ovan nämnda ägare av materialet.
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SVENSK HANDEL STIL
Svensk Handel Stil är ett branschkansli för de cirka 2000 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. Svensk Handel, som är arbetsgivar- och
näringspolitisk organisation för drygt 9000 företag inom detalj- och partihandel, är även delägare i
Swedish Fashion Council.

ASSOCIATION OF TRADE PARTNERS SWEDEN
Association of Trade Partners Sweden är ett medlemsförbund och en handelsorganisation som är verksam på en internationell arena. Bland våra medlemmar återfinns företag som arbetar med export och
import, så som agenter, distributörer, designers eller leverantörer som är verksamma inom en rad olika
branscher.
Trade Partners Sweden är grundare av och driver Stockholm Fashion District för modeindustrin i Sverige. Affärsklustret Stockholm Fashion District är ett konkret exempel på hur Trade Partners Sweden arbetar affärsnära för att förbättra vardagen för medlemsföretagen. Stockholm Fashion District inkluderar
två showroombyggnader som samlar hundratals varumärken; Stockholm showroom och Stockholm
Shoe House. Trade Partners Sweden är även delägare av Swedish Fashion Council tillsammans med
Svensk Handel.
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