
 
 

Paraplyprojekt under temat ”B to B – 
Erfarenhetsutbyte & nätverkande för 
utveckling av företagande på landsbygd” 
 
Speedprojekt "Låt oss revolutionera modebranschen!” 

Speedprojektet drivs av Tini Garments AB, som har beviljats 39 057 kr inom paraplyet "B to 
B" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 5. Nationellt & Internationellt 
samarbete. 

Syfte 
Syftet är att stärka Tini Garments förutsättningar för utveckling genom nationellt och 
internationellt utbyte. Vi vill bredda vårt nätverk och skapa nya affärssamarbeten som gör att 
vi kan skala upp verksamheten och ligga i framkant vad det gäller forskning och innovation 
inom vår bransch. 

Mål 

 Vi ska ha startat tre nya skrädderisamarbeten nationellt och internationellt - två i 
Sverige och ett i Köpenhamn. 

 Vi ska ha påbörjat ett samarbetsprojekt tillsammans med textilhögskolan i Borås med 
fokus på smarta textilier och hållbarhet inom modebranschen. 

 Vi ska skapa affärsutbyten med sex olika aktörer ( tre skrädderier, fotograf, 
produktdesigner och tryckeri).  

 Vi ska med vår innovativa affärsmodell bidra till att de olika skrädderierna ökar sina 
förutsättningar till fler affärer. 

 Vi ska ha ett färdigt displaymaterial för att ha möjlighet att efter projektet skala upp 
och ansluta fler skräddare nationellt och internationellt. 

 Vi ska ha färdiga pressbilder att marknadsföra projektet med. 
 Vi ska marknadsföra våra samarbeten i Tini Garments sociala kanaler.  

Aktiviteter 

• 21 - 22 oktober - Fotografering - bilder till sömnadsbeskrivningar, displaymaterial och 
marknadsföring. Fotograferingen utförs i Stockholm. 
• 12 - 30 oktober - Framtagande av ateljématerial till skräddare (mönster och 



 
 
sömnadsbeskrivningar). 
• 12 - 30 oktober - Framtagande av moodboard och displaymaterial till skräddarnas lokala 
ateljéer. 
• 9 - 14 november - Möte och onboarding av skräddare - Göteborg, Malmö och 
Köpenhamn samt uppstart av samarbete med projektgrupp från textilhögskolan i Borås 
-"Smart Textiles”. 
• 16-30 november - Uppföljning/avstämningar samt marknadsföring av projektet och 
våraaffärsutbyten. 

Kontaktperson 
Johanna Mörk, Tini Garments AB 
johanna@tini.se 
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