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TREND

BLOOM 
BOOST 
– interiør

Blomster og farger kan skape intuitiv glede, 
og vi ser at nettopp farger og blomster blir 
en viktig trend for vår/sommer 2022 i inte
riør. Hjemmet, restauranter og hoteller skal 
igjen ønske gjester velkommen, og her er 
blomster og farger veien til optimisme og 
gjestfrihet. I Bloom Boost brukes blomster 
som total iscenesettelse. Både ferske og 
tørre blomster samt blomstrede tapeter og 
tekstiler brukes for å skape en god stem
ning. Det handler om å se og føle livet igjen. 

NØKKELORD:
Dame og jentemote
Rikt dekorerte og vevde tekstiler 
Upcycle fra interiør
Styles: Overdeler, kjoler, og underdeler.
Mønstre med blomster, paisley, naturalistiske 
motiver
Styles i like sett
Blomster som «safe heaven»
Til tiden hvor der festes igjen
Mix av mange blomster
Feminin stil

Heg + Miller

Heg + Miller

Vanila fly
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TEKNOLOGI

Butikker vil kunne øke sin lønnsomhet 
og netthandlere treffer riktig størrel-
se i klær og sko med en gang. Kutt i 

returer reduserer i tillegg CO2-utslipp.
Beskrivelser av produkter i nettbutikker 

blir stadig mer treffsikre og vi tør å nett-
handle flere kategorier. Likevel er returer 
innen særlig kategoriene klær og sko sky-
høye, rett og slett veldig lite bærekraftige. 

Størrelse er største hinder
Undersøkelser viser at 35 prosent forlater 
handlekurven. Halvparten av oss bestiller 
flere størrelser av samme vare fordi vi er 
usikre på størrelsen. Videre forteller nær-
mere 80 prosent at siste retur skyldes feil 
størrelse eller passform. Dette er resultater i 

en undersøkelse funnet av Universitetet i 
Gøteborg, vinteren 2021.

Enkel løsning
Konsumenten registrerer en Zizr-id. Denne 
henter kjøpshistorikk og danner et mønster 
som skal veilede forbrukerne til å velge 
riktig størrelse i ulike merker. 

For å få denne veiledningen registrerer 
du deg med en mailadresse. Zizr baserer seg 
på kundenes kjøps- og returhistorikk og 
sammenligner dette opp mot produktinfor-
masjon på tvers av alle nettbutikker som er 
med i Zizr-systemet. Med kundenes tilbake-
melding på produkter de har kjøpt, tilpasses 
størrelsesanbefalingene kontinuerlig etter 
deres preferanser.

Henning Hexeberg og Bård Spilling, begge med 
verdifull erfaring fra sko- og tekstilbransjen, har stor 
tro på teknologene bak Zizr og gleder seg på vegne 
av hele verdikjeden til å gå ‘live’.

Skandinavisk teknologi skal 
løse størrelsesutfordringene 

Teknologiselskapet Knowit, kjent for å utvikle ulike digitale løsninger blant annet Vipps og Ruter, 
skal nå løse størrelsesutfordringer i netthandelen med datadelingsplattformen Zizr, ‘sajser’. 

Av Lise Andresen

Tre av fire forlater handlekurven før 
de faktisk handler produktet.
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Innkjøpsguide dame og herre

Hun skal lede norske merker inn i 
fremtiden

Frøken Pedersen har blitt sin egen 
herre

Texcon – mer teknologisk og attraktiv
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TREND

BLOOM BOOST 
– damemote

Damemoten tar stor inspirasjon i interiør og 
bruker tekstiler og mønstre fra boligen til 
blomstrende klær. Fargene er varme og kraf
tige røde nyanser med grønn, gul og blå for å 
skape naturlige blomstermotiver. Bloom 
Boost styles gjerne i sett med lik over og 
underdel. I tillegg kan miks av forskjellige 
blomsterprint brukes, særlig når det anven
des gjenbruk av tekstiler fra eksempelvis 
interiørtekstiler. Bloom Boost passer til tiden 
hvor vi igjen kan delta i festlige anledninger, 
helt motsatt av den avslappede og komforta
ble stilen fra koronaperioden. 

FARGER
Soybean *
Pantone 13-0919 TCX 
CMYK 6 10 30 2 
Pantone 7501 C

Fall Leaf 
Pantone 15-1132 TCX 
CMYK 8 23 52 15 
Pantone  466 C

Citrus
Pantone 14-0955 TCX 
CMYK 0 31 85 0 
Pantone 1365 C

Green Moss
Pantone 17-0636 TCX 
CMYK 37 36 79 19 
Pantone 119 U

Sterling Blue
Pantone 15-4309 TCX 
CMYK 24 4 8 8 
Pantone 7542 C

Zephyr
Pantone 15-1906 TCX 
CMYK 5 35 14 8 
Pantone 5015 C

Red Bud
Pantone 19-1850 TCX 
CMYK 0 93 38 45 
Pantone 7637 C

Rhododendron
Pantone 19-2024 TCX 
CMYK 20 91 44 50 
Pantone 2042 C

Pompeian Red
Pantone 18-1658 TCX 
CMYK 8 97 76 25 
Pantone 704 C

Medieval Blue
Pantone 19-3933 TCX 
CMYK 95 72 15 67 
Pantone 533 CP

Rave Review

Rave Review

Cromantica
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TEKNOLOGI

Økt netthandel
- Pandemien har satt ytterligere fart i nett-
handelen. Nå haster det med å få på plass 
løsninger som gjør det enkelt for kunder å 
velge riktig størrelse, slik at du ikke trenger 
å bestille tre par av den samme skoen. Zizr 
skal løse dette problemet, lover Petter 
Hellevik, CEO i Zizr.  

- Fornøyde kunder vil handle mer når de 
vet at kjolen, buksen, skoene eller dressen 
passer, og butikken får mindre returer å 
hanskes med og tape penger på. 

Når utfordringen er løst og vi treffer 
riktig på størrelsen med en gang vil vi 
 handle mer, butikkenes lønnsomhet økes og 
kundereisen blir betraktelig enklere og 
 miljøet spares. Vi kan handle mer vågalt, i 
betydningen nye merker og nye modeller 
når vi blir veiledet i størrelser. 

Fungerer på tvers av nettbutikker
Zizr er en selvstendig tjeneste som oppleves 
lik, uavhengig av hvilken nettbutikk den er 
integrert i. 

Knowit har lang erfaring med apper som 
forenkler og sikrer digitale transaksjoner og 
GDPR- reglene er ivaretatt. Mailadressen du 
registrerer krypteres og kan ikke identifise-
res og misbrukes av noen. Med på registre-
ringen får du en oversikt over hva du kjøper 
hvor, så lenge de du handler hos er en 
 samarbeidspartner av Zizr. 

Store ambisjoner
- For å fjerne problemet med størrelser en 
gang for alle kreves det at aktørene i sko- og 
tekstilbransjen setter kunden i sentrum og 
tenker annerledes om datadeling. Alle nett-
butikker har forstått at kunder forventer å 
kunne bruke Visa-kortet sitt der også, som i 
fysisk butikk. Det er akkurat det samme 
med ‘sizing’. Kundene forventer at de kan 
bruke sin Zizr-id uansett hvilken nettbutikk 
de handler i, sier Hellevik.

Zizr-teamet består av en gjeng tekno-
loger og to herrer fra skobransjen med lang 
erfaring med størrelsesproblematikken, 
Bård Spilling og Henning Hexeberg. Teamet 
har store ambisjoner for programmet. Det satses i første omgang på Skandinavia før 

gjengen går løs på resten av verden. Pr nå er 
Zizr i dialog med store aktører som H&M, 
Kappahl, Varner, Skoringen, XXL, Active 
Brands, Bubblerom, Helly Hansen, Folle-
stad, Ferner Jacobsen, Anton Sport, Zero C, 
Kleins og en rekke mindre omnikal-butikker.

Zizr lanseres i september i år. 

FAKTA OM RETURER I SKO OG TEKSTIL:
•  Netthandelsreturer koster sko- og tekstilbransjen over 400 milliarder dollar pr år
•  79 prosent av alle netthandelsreturer skyldes feil størrelse eller passform
•  25 prosent av alle netthandels-returer innen sko- og klær kastes
•  Sko- og tekstilbransjen globalt står for 10 prosent av det totale CO

2
-utslippet

”Vi forbrukere har   
nesten slått oss til ro med 
at størrelser er et problem 

vi må leve med. Det er 
det ingen grunn til. Vi har 
teknologien til å løse det 

problemet. Zizr kombinerer 
kunstig intelligens med 
ekte kundedata, slik at 
alle får riktig størrelse. 

Petter Hellevik – CEO

Petter Hellevik, CEO, Zizr, vil ikke at vi 
skal slå oss til ro med at størrelser er et 

problem vi må leve med.

Med din id får 
du hjelp til å 
velge riktig 
størrelse

Brainstorming mellom teknologer, ledelsen og selgerne.
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NYE BUTIKKER

Close to my Heart:
Lanserer 

barnekolleksjon 
og  internasjonal 

nettbutikk

Close to My Heart har lansert sin 
første barnekolleksjon, Darlings By 
Close To My Heart. Samtidig lanser

te de en internasjonal nettbutikk, close
tomyheartnorway.com.

Den første utgaven av Close to My Heart 
Darlings er en liten kolleksjon basert på best
selgere i voksenkolleksjonen, laget i barne
størrelser. Med samme eksklusive materialer 
og samme print, men designet og konstruert 
i barnestørrelser med hjelp av eksperter på 
konstruksjon for barn, for å få riktig funksjo
nalitet og passform. Resultatet er Siv Katra
len svært fornøyd med: Et mordatterkonsept 
i medium/medium plusssegmentet, hvor 
mor og datter kan kle seg likt. 

 Kolleksjonen består av 10 modeller, 
blant annet kjoler i 100% lin, bomullsfrotté 
og Mia,  vår mest solgte cardigan i Mohair. 
Litt loungewear og litt pyntet, klær som tåler 
allsidig og røff bruk, både til fritid, skole og 
barnehage. I materialer og kvaliteter som kan 
gå i arv. Størrelsene går fra 2 til 7/8 år. 

 Til høsten vil det komme flere unike 
barnemodeller. I første omgang vil barne
kolleksjonen bli solgt på nett, men om det 
er noen forhandlere som ønsker å ta den 
inn, så åpner vi for det.

Close to My Heart´s DNA er Nepal, og 
nettopp her skal deler av produksjonen 
være. Spesielt strikk i gode ullkvaliteter, 
som selvsagt vil matche mor.

Internasjonal nettbutikk
Den siste tiden har det kommet stadig flere 
internasjonale forespørsler om Close to My 
Heart. Både fra en rekke europeiske land, 
som Sverige, Nederland, Tyskland og Irland, 
og USA. Derfor lanseres merket internasjo
nalt med nettbutikken closetomyheart
norway.com. Noe som blant annet markeds
føres tungt i sosiale medier og med hjelp fra 
utvalgte influensere.

Siv understreker:  Det er ikke snakk om 
betalt samarbeid, det er bare de som elsker plag
gene og som vil vise det frem på grunn av det!
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ANNONSEPRISER:
Format: 4-farger: 
Baksiden 22 000
2/1 side 32 900  
1/1 side 18 900   
1/2 side 14 700  
1/3 side 13 600  
1/4 side   9 900  
1/8 side   4 900    

Bilag etter avtale. Byråprovisjon: 7 %

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: høyde: 
2/1 satsflate 400 249
2/1 utfallende 426 303
1/1 satsflate  188 249
1/1 utfallende 216 303
1/2 stående 92 249
1/2 liggende 188 123
1/3 stående 59 249
1/3 liggende 188   83
1/4 stående 92 123
1/8 stående 92   60

ANNONSEMATERIELL:
Annonsemateriell mottas på 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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MÅLGRUPPE:
Våre lesere er beslutningstakere innen kleshandelen, 
sko,  tekoindustri, agenter, grossister og andre bransje-
interesserte.

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

www.tekstilforum.no

ØNSKER DU Å VÆRE SYNLIG OGSÅ 
MELLOM BLADUTGIVELSENE? 

Prøv en banner på vår nettside  
www.tekstilforum.no  

eller i vårt ukentlige nyhetsbrev.
Ta kontakt med Rolf Goplen

Utgave: Materiellfrist:  Utgivelse: 
1:  05. januar 21. januar (messeutgave)
2.  15. mars 01. april
3:  05. juli 22. juli (messeutgave)
4:  15. september 03. oktober


