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CHELSEA EVOLUTION PANT
77441_950

Med Chelsea Evolution Pant får du det bästa 
av två världar – en slitstark byxa som ger 
garanterat god rörelsefrihet. Den är nämligen 
tillverkad i fyrvägsstretch tillsammans med 
vårt legendariska Chelsea-bomullsmaterial. 
Modern passform, genomtänkta fickor och 
designlinjer kombinerat med våra klassiska 
Chelsea-funktioner gör det här plagget till en 
ny favorit på jobbet.

Fåll i benavslut ger 
möjlighet till 5 cm 
extra benlängd

Knäskyddsfickor 
i Cordura®-
material

Breda bältestunnlar 
för extra styrka och 

stabilitet

CHELSEA EVOLUTION

FYRVÄGSSTRETCH

KOMFORT

MODERN PASSFORM

Fyrvägsstretch



VÅR 2018  |  3  

32

GOSH
MAGAZINE

GOSH MAGAZINE  
Produceras av Helikopter Brand Design i samarbete med GOSH.  
Omslagsfoto: Jostein Vedvik Chefredaktör: Matilda Lindström
Text: Gosh om inte annat anges Tryck: Strokirk-Landströms AB 

GOSH AB, Segelbåtsvägen 2, SE-112 64 Stockholm 
+46 (0)8 685 67 00, goshmagazine@gosh.nu, www.gosh.nu

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller slutförsäljning.  
Alla produkterna i magasinet hittar du på gosh.nu.

2018
INNEHÅLL NR 1 2018

04  LEDARE 
 Rustade och redo!

06  GOSH FRÅGAR PROFFSEN 
 Lene Jul, Fristads

07  BYGGRUSCH 
 Häng med till Slussen

12  HABEGÄR 
 Med senaste nytt

14  GOSHBESÖKET 
 Backmarks i Sundsvall

18  OPEROSE
 Arbetskläder för kvinnor

20  MODE BY GOSH
 Fullmatat med senaste modet

32  COWBOYKÅKEN 
 Husbygget som blev tittarsuccé

34  AFTER WORK & LIGHT
 Mot ljusare tider

36  BYGGEKOLOGIK 
 Hus för framtiden 

40  GOSH GOES IBIZA 
 Migelbilder från senaste Gosheventet

07

20



4  |   VÅR 2018

AMAZON
Sökfunktionen där allt 
finns är på väg att bli den 
nya “googlefunktionen”. 
Här söker och handlar 
den nya generationen 
konsumenter.

ALIBABA
Den kinesiska e-handels-
jätten (nettovinst 22 Mdr 
kr Q3, 2017) utvecklar såväl 
logistiklösningar som sam-
arbetet med H&M.

RUSTADE OCH REDO

Ta del av senaste nytt från våra exptertpartners och skaffa inspiration 
för såväl arbetsdag som fritidsliv på våra nya trendinspirerade mode-
sidor. 

Som de flesta är väl medvetna om lever vi intensivt mitt i förändring-
arnas tidevarv. Nya generationer växer upp i symbios med teknikut-
vecklingen. Över en natt förändras allt - bara för att fortsätta utvecklas 
dagen därpå.

Nya tider ställer nya krav
Nya köpbeteenden är i fokus när millennialgenerationen tar steget 
fullt ut i arbetslivet. Vi är mitt i ett skifte där vi som en del av 
utvecklingen behöver förstå och driva på detta på rätt sätt. 
 
Det kommer ställa krav på oss alla att förstå nya kundgrupper och 
beteenden. Ett tydligt mönster i köpprocessen är att 
det ska vara enkelt, smidigt och det ska 
gå snabbt. 

Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt 
erbjudande för att kunna ge det bästa mot 
marknaden. Hoppas att du kommer att 
gilla nya, omstylade Gosh Magazine. 
Trevlig läsning!

goshmagazine.se
Gosh magazine goes digital med en  ny, unik 
och levande sida där du hittar spännande 
inlägg och intressanta bloggare. Stay tuned!

Kundunika shoppar
Genom Goshkedjans medlemmar kan du på 
ett enkelt sätt ha koll på sortiment, budget och 
historik med hjälp av ditt login. Det gör din 
vardag lättare och du har koll. Leveranserna är 
snabba och säkra, boka bara in ett möte med 
din lokala Goshare så är det fixat.

E-handel
På Gosh.nu hittar du dina favoriter i vår shop 
som uppdateras efter säsong och erbjuder de 
bästa varumärkena i branschen. 

DIGITAL A
DRAKAR 

ATT HÅLL A 
KOLL PÅ

YOUTUBE
Sökmotor nummer två 
efter Google där du numera 
kan lära dig det mesta 
via s.k “tutorials” - rörliga 
instruktionsfilmer och 
informationsmaterial.

Nytt år och nytt Gosh! Vi är stolta att presentera vårt 
nyladdade, fullmatade Gosh Magazine där såväl känsla 
som innehåll är uppdaterat.

LEDARE

CAROLINE ROSADO, VD GOSH

Framåt-
skridande 
frågor:

GOSH - SVERIGES STÖRSTA MEDLEMSÄGDA 
KEDJA INOM YRKESKLÄDER OCH PROFILERING



THE NEXT STEP

NOW WITH THE POWER OF BOA®

IN SAFETY FOOTWEAR.
The Exalter collection by JALAS® has come to represent the next 
step in safety footwear: sharp-looking, safe and comfortable. The 
latest evolutionary step is added comfort without pressure points 
thanks to the Boa® Closure System. The next step, always.

www.exalter2.com | www.jalas.com

Ejendals AB owns and markets the JALAS® brand. info@ejendals.com | www.ejendals.com 

JALAS® 9538
SAFETY RATING S1P SRC HRO

JALAS® 9548
SAFETY RATING S3 SRC HRO
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Hej Lene, vem är du?
- En dansk i Sverige med stor passion för 
jobbet där jag har förmånen att få ägna 
mig åt det jag gillar mest - arbetskläder 
från Fristads.

Hur ser en dag ut på ditt jobb? 
- Veckorna är omväxlande. Jag reser en 
del – det blir mässbesök, kundbesök och 
säljkonferenser om vartannat – sedan blir 
det en del tid på Fristads huvudkontor i 
Borås. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
- Arbetskläder bärs av många människor 
och är viktiga för att kunna prestera 
optimalt. Att jobba med kläder som 
betyder mycket för många är spännande. 
Jag gillar dialogen med såväl kollegor som 
användarna.

Ditt favoritplagg inom workwear? 
- Snickarbyxan utan tvekan! Det plagget 
har allt – passformen är viktig, fickorna 
skall sitta rätt, vara tillräckligt stora och 
hålla för tunga verktyg. Fristads har 
många varianter, så det är svårt att välja 
en enskild favorit. 

Vilket är ett måste för alla hantverkare 
i arbetsgarderoben? 
- En riktigt bra hantverksbyxa är givet. 
Sedan vore det roligt om fler använde 

Fristads SNIKKI verktygsbälten, en svensk-
producerad klassiker som ger bättre ergo-
nomi med många smarta funktioner.

Vilken är största missen väljer varsel? 
- Viktigt att man får rätt storlek på 
plaggen. EN20471-certifieringen specar 
hur mycket yta det skall vara på dels 
varselytan och dels på reflexerna – då 
fungerar det dåligt om man t. ex. viker in 
byxbenen. Viktigt också att hålla plaggen 
rena för högsta synbarhet och säkerhet.

Någon vanlig missuppfattning om 
workwear? 
- Urvalet är större än många tror. Det är 
lätt att alltid ta samma byxa som tidigare. 
Arbetskläder möjliggör att man kan klä 
sig så kläderna blir ett bra stöd i arbetet, 
höjer säkerheten och berättar något om 
vem du är – precis som när du köper 
vanliga kläder.

Vilka trender i funktioner kommer 
våren 2018? 
- Tiden då arbetskläder var tunga och 
stela är förbi, nu vill användarna ha plagg 
som är lätta och bekväma och helst ser 
ut som något man kunde haft på sig på 
fritiden. En tydlig trend är stretch, något 
som kommit allt mer senaste åren. Ut-
maningen här kan vara att hålla samma 
höga nivå när det gäller t. ex. styrka och 
tvätt som man är van att ha på ett par 
vanliga Fristadsbyxor. 

Vilken nyhet tror du blir störst, typ 
färger, komfort, design?
- Den största nyheten 2018 är Fristads 
hantverksbyxa 2086 CCK. Det är en 
sweatbyxa i unikt material - superstarkt 
och riktigt bekvämt att bära. Det är en 
mjuk, följsam och slitstark byxa med 
senaste funktion/design i ett utförande 
som är helt nytt på marknaden. Kanske 
kommer den att förändra synen på hant-
verkarbyxor. 

Hur har arbetsklädsbranschen förän-
drats om 5 år? 
- Arbetskläder och vanliga kläder kom-
mer att närma sig varandra ytterligare. 
Fokuset på säkerhet och bra arbetsvillkor 
kommer att öka och förstärka kraven på 
certifierade plagg. Fler kommer att bära 
varselkläder för högre synbarhet.

GOSH FRÅGAR PROFFSEN

Lene Jul
Product management director, Fristads 

” Arbetskläder ska vara ett 
stöd i arbetet, både höja 
säkerheten men också berätta 
något om vem du är”
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TÄVLING

GILLA, TAGGA OCH SURFA FÖR  
SENASTE NYTT FRÅN GOSH
TA DEL AV KAMPANJER, HAPPENINGS OCH BRANSCH-
INFO FRÅN SVERIGES LEDANDE MEDLEMSÄGDA KEDJA 
INOM PROFILERING OCH YRKESKLÄDER. 
ALLTID PERSONLIG SERVICE OCH SMARTAST MÖJLIGA 
LÖSNINGAR – VI FINNS PÅ GOSH.NU

FÖLJ OSS PÅ 
INSTAGRAM
@GOSH2.0

MAILA OSS PÅ 
GOSHMAGAZINE

@GOSH.NU

FÖLJ OSS PÅ 
FACEBOOK

FACEBOOK.COM/
GOSHSWEDEN

Följ oss digitalt

GOSH.NU

SHOPPA DINA 
ARBETSKLÄDER PÅ
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Full fart framåt med 

Frida
Hansdotter

40 
fräscha nyheter
10 SIDOR GOSHMODE 

GOSH MAGAZINE NO 7: 
Inspireras av världscupåkare, senaste Goshmodet, Cowboykåkens 
skapare, ekologiska husdrömmar och mycket annat

”Jag vaknar i 
Sveriges häftigaste 
kåk varje morgon”
 LÄS OM COWBOYKÅKEN PÅ SID 32

Ny layout 
OCH ÄNNU 

MER INTRESSANT 
INNEHÅLL

När jag är aktiv på jobbet, gymmet 
eller hemma ute på tomten gillar jag 
kläder som fyller sin funktion
och som känns snygga.

”
THOMAS, 52 ÅR

För mig är hög synbarhet 
lika med trygghet när jag 
jobbar i mörkret, såväl vid 
trafiken som på bygget.

”
DENNIS, 36 ÅR

TÄVLA 
MED GOSH 
OCH JALAS
Vinn ett par Jalas supersko Exalter2 med 
Boa (värde 1 999 kr)

SÅ DELTAR DU
Gilla Goshsweden och Jalas på Facebook. 
Svara på frågan: Hur många år är varumärket Jalas? 
genom att lämna en kommentar under tävlingsinlägget 
på Goshsweden. Tagga gärna en vän.

Tävlingen pågår till den 30 maj. 
Vinnaren presenteras på Goshsweden Facebooksida. 

VINNAREN UTSES AV GOSH JURY, BESLUTET KAN EJ 
ÖVERKLAGAS. TÄVLINGEN ÄR INTE SPONSRAD, 
ORGANISERAD ELLER ADMINISTRERAD AV FACEBOOK.



ARTIKEL

TEXT: Matilda Lindström  FOTO: Jostein Vedvik

Frida Hansdotter börja åka skidor i föräldrarnas 
ryggsäck och har åkt själv sen hon var 2 år. 
 - Jag testade nog de flesta idrotter när jag var yngre 
och fastnade till slut för slalom eftersom jag insåg 
hur mycket jag älskade att ”svisha” ner för backarna.

TOPPTUR MED 
FRIDA HANSDOTTER

Drömmen om att bli bäst i världen förde Frida vidare till skidgym-
nasiet i Malung där hon också insåg att hon hade potentialen 
att bli riktigt bra. På frågan om vilka händelser i karriären som 

betytt mest börjar hon med familjeminnena som definitivt lade grunden. 
I slovenska Kransjka Gora kom den första världscupvinsten 2014 – en 
milstolpe.
 - Att vinna slalomcupen var naturligtvis magiskt också. Känslan av att 
veta att jag var bäst i världen det året var oslagbart, minns Frida.

Vart finns de bästa skidbackarna? 
 - Jag skulle säga hemmabacken Klackbergsbacken där jag lagt grunden 
till skidåkaren jag är idag. Här finns också alla fantastiska minnen från barn-
domen. Andra backar är Sälen och mina absoluta favorit vad gäller magisk 
skidåkning är Courchevel där du kan åka mellan tre storslagna dalar.

Händer det att du är rädd när du åker?
 - Jag tror inte att man skulle kunna hålla på med alpint om man var 
rädd, frihetskänslan av att susa  slår det mesta. Älskar att swisha ner för 
backarna - frihetskänsla. 

Friska fakta om Frida
ÅLDER 32 ÅR 
BOR FAGERSTA 
MERITER TRE RAKA VM-MEDALJER I SLALOM: BRONS 2013, 
SILVER 2015, BRONS 2017. FYRA VÄRLDSCUPVINSTER OCH 
TRETTIO PALLPLACERINGAR. VANN TOTALA VÄRLDSCUPEN 
SÄSONGEN 2015/2016.

VÄRSTA SKADAN KORSBANDET I HÖGRA KNÄT 2005.
TÄNKER PÅ STRAX FÖRE START START JAG ÄLSKAR ATT 
TÄVLA, SÅ DET ÄR MIN BÄSTA KÄNSLA. ADRENALINET ÄR 
PÅ TOPP OCH JAG VILL BARA KASTA MIG UT OCH KÖRA 
JÄRNET. 
INSPIRERAS AV MÄNNISKOR SOM FÖLJER SINA DRÖMMAR.
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SÅ KLÄR SIG EN VÄRLDSÅKARE

Frida Hansdotter och alpina damlandslaget samarbetar 
med Helly Hansen, ett viktigt samarbete eftersom rätt 
utrustning är a och o när man vill prestera maixmalt. 

Så klär du dig rätt i backen:
 - Det är viktigt att ha kläder som är bekväma och som 
du kan röra dig bra i. Kläder som andas men samtidigt är 
varma är en viktig nyckel till bra åkning.

Favoritplagg:
 - Jag gillar träningskläder med färg, det gör en lite 
extra glad!

Vinterns trender:
 - Viktigast är bra och säker utrustning, sen är det 
självklart ett plus att det är väldesignat också. Jag matchar 
gärna jacka och täckbyxa i härliga färger som jag gillar. 
I år är det mycket vinrött som gäller och det är snyggt. 
Jag skulle gärna också gå på en ännu gladare färg, till 
exempel mintgrön.

Kosttips för att orka på elitnivå:
 - Jag ser till att få i mig det jag behöver, men går inte 
på någon speciell diet. Husmanskost och bra mellanmål, 
jag gillar att göra smoothies till mellanmål.

Bästa tipset för den ”vanliga” skidåkaren: 
 - Köp ett par riktigt bra pjäxor och se till att vara lite 
förberedd med styrka och konditionsträning. Då kan du 
trycka på i backarna och få uppleva härliga carvingsvän-
gar. Har du en okej grundkondition orkar du med fler åk.

ARTIKEL

Vad händer annars just nu? 
 - Nu befinner jag mig i Lenzerheide i Schweiz där 
det är världscupstävlingar. Sen åker vi till Sverige och 
Hammarby, för övrigt en av de roligaste tävlingarna på 
året. Att kunna tävla i vår huvudstad är fantastiskt!

Som åkare på elitnivå vet Frida vad som krävs i form av 
träning. Hon tränar varierat i både backe och gym med 
lite olika fokus beroende på vilken tid på säsongen det 
är. En vanlig dag på träningsläger betyder frukost vid sju 
och att vara i backen vid åtta. En bra uppvärmning följs 
upp med några fria åk och besiktning av utrustning för 
att vara redo att köra i bana klockan nio. Efter cirka 10 
fulla åkningar i banan är det dags för lunch och lite vila 
innan fysträningen kör igång vid tretiden. 
 - Sen rundar vi av med en videogenomgång innan det 
är dags för middag, avslutar Frida.

C irka 7 500 personer följde Frida Hansdotter, Anna 
Swenn-Larsson, André Myhrer och Mattias Hargin 
i slutet av januari. Tävlingen ingick i slalomcupen 

och bjöd på många spännande heat med flera rysare på 
mållinjen. Myhrer tog ett silver efter Ramon Zenhäusern 
och Frida Hansdotter kom på fjärde plats efter vinnaren 
Nina Löseth.

Damerna har hittills kört två parallelltävlingar medan herrarna 
avverkat två. Matts Olsson vann i Alta Badia i december och 
André Myhrer i Holmenkollen. I slalomdisciplinen har Frida 
Hansdotter dominerat i det blågula gänget och tog nyligen 
säsongens femte raka pallplats då hon blev tvåa i Schweiz.

TEXT: Matilda Lindström  FOTO: Nisse Schmidt

Helly Hansen och Goshredaktionen tog 
en titt på alpina världscupen i parallell-

slalom när Audi FIS Ski World cup arrang-
erades vid Hammarbybacken i Stockholm.

FULL FART I 
”BAJENBACKEN”

Gosh konstaterar att det alpina intresset är på topp vilket bevisades av 
den månghövdade publiken i målfållan.



REPORTAGE

Projekt Slussen
SLUSSEN ÄR EFTER 80 ÅR UTSLITEN OCH BEHÖVER 
RIVAS OCH BYGGAS UPP FRÅN GRUNDEN. SAMTIDIGT 
SKA OMRÅDET ANPASSAS FÖR ATT MÖTA BEHOVEN HOS 
DAGENS OCH MORGONDAGENS STOCKHOLMARE.
KÄLLA: VAXER.STOCKHOLM.SE/PROJEKT/SLUSSEN/#NYHETER
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TEXT: Pernilla Lindmark  FOTO: Håkan Skog & Lennart Johansson  ILLUSTRATION: White arkitekter

Slussen i Stockholm totalrenoveras och ombyggnationen är minst sagt 
betydelsefull. Trafikflöde, arkitektur och vattenresurser ska samverka på den 

nya knutpunkten. Följ med på en snabb, guidad tur i ombyggnationerna!

ATT RENOVERA 
EN SLUSS

C irka två miljoner människor får 
sitt dricksvatten från Mälaren 
som idag hotas av stora över- 

svämningsrisker. En översvämning 
skulle inte minst påverka byggnader och  
infrastruktur i närheten, men också för- 
sörjningssystem för värme, vatten och 
kommunikation som är viktiga för hela 
Sverige. 

Ombyggnationerna av Slussen kommer 
att säkra vattentillgången och samtidigt 
vara klimatanpassad för de kommande 
100 åren med eventuella vattenstigningar. 
Slussen kommer även i fortsättningen 
att vara en viktig knutpunkt för trafikan-
ter. Det innebär att flera hundra tusen 
gående, cyklister och människor i 
kollektivtrafiken kommer att passera 

en av Stockholms snart mest attraktiva 
mötesplatser. För när den nya Slussen 
står klar blir en stor skillnad att området 
inte längre bara är en trafikplats utan 
också uppfyller behoven för morgon-
dagens stockholmare.

Strax öster om Katarinahissen byggs 
en ny park med utsikt över Saltsjön 
och Skeppsholmen. Jäms med parken 
uppförs sedan nya kontorsbyggnader 
med plats för caféer eller butiker på 
bottenvåningarna. 

Själva slussningen kommer att ske vid 
Slusstorget som bildar ett torg av vatten 
genom att rama in två bassänger med 
låga gång -och cykelbanor. Södermalms-
torget får en ny byggnad med transp-
arent fasad tänkt för upplevelser och 
möten, exempelvis kulturaktiviteter. 
Den nya bussterminalen planeras ligga 
i Katarinaberget. Genom att bygga ihop 
den med Saltsjöbanan och tunnelbanan 
kan resenärerna smidigt förflytta sig mel-
lan bussar, tåg och tunnelbanor under 
ett och samma tak. I sin helhet kommer 
Slussen att ge mer plats åt kollektiv-
trafik, gående och cyklister samtidigt 
som dricksvattnet säkras för människor 
i närområden. Allt detta anpassat för att 
möta behoven även om 100 år.

FRAMTIDENS SLUSSEN

SLUSSEN RIVS OCH BYGGS OM FRÅN 
GRUNDEN FÖR ATT SÄKRA TILLGÅNGEN 
PÅ DRICKSVATTEN OCH SAMTIDIGT AN-
PASSAS FÖR MORGONDAGENS STOCK-
HOLMARE. BYGGET PLANERAS ATT VARA 
KLART SENAST 2026.
NYFIKEN PÅ OMBYGGNATIONERNA? 
LÄS MER PÅ WWW.VAXER.STOCKHOLM.SE

REPORTAGE

Visionsbild från Slussenarkitekterna.

Ett nytt Slussen växer fram.

Bygget pågår för fullt.
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NYTT & SMART

HABEGÄR

ALLA PRISER EX. MOMS. 

MÄSTERLIGT ARBETSVERKTYG

SURFPLATTA

BLICK FÖR BILDER

HÖR UPP!
SPORTUNDER

SKÖNA STÖTDÄMPARE

Snikki verktygsbälte är skapat i slitstarkt läder med verktygs-
fickor, hammarhållare och knivhållare.

SNIKKI / REK.PRIS: 1 990 KR 

7” svart surfplatta i kompakt 
utförande, perfekt för att ta 
med sig. Laddare och USB-
kabel medföljer.

PRIXTON / OFFERT 

Fånga ögonblicket! Solglasögon 
med HD 720P-kamera och mikro-
fon för ljudinspelning. Linsen har 
UV400 för ultimat skydd.

AVENUE / REK.PRIS: 790 KR 

Bluetooth® högtalare med perfekt ljud, 
inbyggd musikkontroll och mikrofon med 
topplucka. Passar alla smartphones. 
Räckvidd 10 meter och speltid 
(maxvolym) upp till 3 timmar. 
Mikro-USB till USB-laddningskabel 
och 3,5 mm ljudkabel medföljer.

AVENUE / REK.PRIS: 495 KR 

Salming Goal boxer med långa ben 
och COOLMAX för högsta komfort 
och fuktighetsreglering.

SALMING / REK.PRIS: 319 KR 

Star Camo Infinity GTX är en av Tradeports senaste innova-
tioner som möjliggör helt nya nivåer av dämpning och kom-
                                         fort, något som tidigare varit i princip           
                                             omöjligt inom kategorin skyddskor.

                                                                          REK.PRIS: 1995 KR 

Gosh 
guidar 
dig rätt
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SHAKEN OR STIRRED?

NYTT & SMART

VAD MER KAN DU BEGÄRA?
Senaste nytt! Vi har prylarna oavsett om du vill mäta, sporta, kyla, ladda, lyssna, 
surfa, snickra eller fota.

ALLA PRISER EX. MOMS. 

ALLTID LADDAD!

KOLLA TRYCKET! KLOCKA MED KOLL

IKONEN BLIR LÄNGRE

LED display powerbank med klocka. Innehåller litium-
polymerbatteri och kretsskydd för att garantera stabil 
prestanda och säker drift. Integrerad väckarklocka som 
är praktisk på resan och dubbla utgångar för laddning 
av två enheter samtidigt. Skärmen visar tid, datum och 
batteriladdning i procent.

AVENUE / REK.PRIS: 625 KR 

3-i-1 digital däcktrycksmätare med 
lysdiod och ficklampa. Kapacitet 10 BAR. 

STAC / REK.PRIS: 155 KR 

Aktivitetsklockan som ger dig koll på 
hjärtfrekvens, avstånd, 
kalorier och steg.  

PRIXTON / 
REK.PRIS: 
185 KR 

Hultafors nya tumstock är baserad på 
klassikern, men finns nu i 240 cm. 

HULTAFORS / REK.PRIS: 59 KR 

DO THE DENIM
Kraftig japansk denim med 
avtagbara spikfickor i Cordura. 
Klassisk passform med benfickor 
och integrerade tumstocksfickor. 

DUNDERDON / REK.PRIS: 928 KR 

Gin & tonicglas med ballongformad 
kupa som förstärker smakerna och 
ger plats för generösa mängder is och 
garnityr. Glasen är diskmaskinsvänliga 
och rymmer 64 cl.

ORREFORS / 
REK.PRIS: 399 KR/4-PACK 
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ARTIKEL

Backmarks har successivt anpassat sitt 
utbud av arbets-, yrkes- och fritidsk-
läder samt även 

erbjudit personligt skydd, present- och reklam-
produkter till en allt bredare kundkrets. 
Parallellt bedriver de en importverksamhet 
med eftermarknadsförsäljning av filter till 
tunga fordon runt om i Sverige.
  - Vi har idag över 6000 olika sorters filter 
på lager och är en komplett leverantör till 
kunder runt om i landet som kräver bästa 
tänkbara produktkvalitet, prisbild och logi-
stiklösningar, säger Johan.
 
De kunder som inte kan besöka butiken i 
Sundsvall hittar istället delar av sortimentet 
på webben som är under löpande utveckling. 
Med hjälp av webbsidan, personlig service, 
lång erfarenhet, hög kunskap och brett utbud 
vill Backmars nå ut till en ännu större kund-
krets och utveckla kontaktnäten.
  - Webbsatsningen är ett steg för att nå fler 
kunder, öka tillgängligheten och göra fler 
affärer. Jag är övertygad om att våra kunder 

kommer att fortsätta besöka oss den fysiska 
butiken och få service via telefon, säger Johan.
 
Innan Johan och Henrik gick in som ägare 
i Backmarks jobbade de inom bankvärlden. 
Alla kunskaper och erfarenheter från den 
tiden har bröderna tagit med sig till företaget 
och livet som entreprenörer. 
  - Vi hann inte bli bankdirektör, men jag 
hoppas att vi vet vad vi gör, skrattar Johan.
 
Utöver brödernas nyttiga erfarenheter och 
det välsorterade sortimentet, med marknads-
ledande produkter och en produktbredd 
utöver det vanliga, vill de framhålla sina 
medarbetare.
 
 - För oss är det personliga engagemanget 
och den lokala servicen mycket viktig. Att 
behålla våra duktiga medarbetar och vårda 
våra kunder är en viktig del i vår fortsatta 
expansion. Det är tack vare våra duktiga med-
arbetare som vi når målen, och kan behålla 
våra goda kundkontakter, avslutar Johan.

TEXT: Matilda Lindström  FOTO: Backmarks

Bröderna Johan och Henrik Palmlöf äger tillsammans med 
pappa Lars Erik företaget AB John O. Backmark. Bolaget, som 
grundades redan 1915, drivs sedan 1986 som familjeägt bolag.

BACKMARKS 
UTVECKLAR KONCEPTET

GRUNDADES: 1915
ÄGS AV: Bröderna Henrik 
och Johan Palmlöf samt 
samt pappa Lars-Erik
ANTAL ANSTÄLLDA: 11
OMSÄTTNING: 34 MKR 
KONTAKT: 
www.backmarks.com

»Det gör oss starkare, 
skapar gemenskap, och 
hjälper oss att nå våra mål«

FAKTA 
BACKMARKS

OM MEDLEM-
SKAPET I GOSH
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ARTIKEL

START I EGEN REGI
- FOKUS PÅ BRAND-
SKYDDSMATERIAL

JOHAN OCH HENRIK 
BÖRJAR ARBETA PÅ 
FÖRETAGET

FLYTTAR TILL 
STÖRRE LOKAL 
PÅ 15 000 KVM

AKTIVT ARBETE 
MED LEVERANTÖRS-
SAMARBETEN

GÅR MED I GOSH 
FÖR BÄTTRE POSI-
TION OCH VOLYM

FOKUS PÅ BÄTTRE 
SAMARBETEN OCH 
STÖRRE KONTAKTNÄT

1986 1991 1997 1998 2009 Framtid

Detaljer är viktiga och mössan ska sitta rätt.

Bröderna Henrik och Johan Palmlöf framför butiken i Sundsvall som rymmer 15 000 kvm.

Bröderna Palmlöf vill nå en större kundkrets. Personalen visar upp butikens utbud.

MILSTOLPAR

” För oss är det personliga  
 engagemanget och den 
 lokala servicen viktig”
 JOHAN PALMLÖF



Branding by Gosh
STÄRK VARUMÄRKET GENOM KREATIV OCH 
KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKTPROFILERING 

CHECKLISTAN
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CHECKLISTAN

CHECKLISTA FÖR 
BÄSTA PROFILERINGEN

SEX SMARTA TIPS FÖR STIL OCH PROFIL

1

4

2

5

3

6

RÄTT LOGOTYPE
Logotypen är alltid avsändare.

Kom ihåg att det enkla och tydliga 
ofta är det bästa. En ”avancerad” 
logotype kan göra det både dyrt 
och tidsödande vid till exempel 

tryck, brodyr och gravering.

GRAFISK PROFIL
För en tydlig företagsidentitet är 

den grafiska profilen a och o. Med en 
enhetlig plattform för färger, tecken-
snitt, bilder och logotype blir bilden 
av ditt varumärke professionell och 

långsiktigt mer värdefull.

RÖD TRÅD
Ha ett konsekvent uttryck på visitkort, 
brevpapper, skyltar, reklam, hemsida 

och profilartiklar. Håll en röd tråd, från 
kläder till bilprofilering, give-aways och 
digitala kanaler. Ju tydligare desto mer 

långsiktigt kostnadseffektivt.

KREATIV LÖSNING
Försök att tänka utanför boxen och 

jobba kreativt med din marknadsföring 
så får du ut mer per investerad krona. 
Ta gärna hjälp av din lokala Goshbutik 
och kom ihåg att i en digital värld med 

snabba budskap sticker fysiska 
produkter ut.

BUDGET
Det finns många olika alternativ 

vid profilering. På arbetskläder är det 
ofta transfertryck medan gravyr passar 

bäst på glas. Det är förhållandevis 
prisvärt med profilreklam jämfört med 

annan köpt reklam som till exempel 
tv- och bannerannonsering.

LEVERANS
Tänk på leveranstider och planera 

i god tid. När din varor väl är på plats 
verkar de för positiv exponering, 

repetitivt och under lång tid. 
Varumärkeskännedomen ökar och 

skapar värde för ditt företag.



Efter 10 år inom modebranschen behövde jag testa något 
nytt. Jag började sälja och renovera hus och upptäckte 
snabbt att det saknades bra yrkeskläder för kvinnor, 

säger grundaren Johanna Söderström. 

Flitigt och hårt arbetande, det är precis vad Operose betyder. 
Att skapa arbetskläder till kvinnor är inga konstigheter för 
Johanna Söderström. Med bakgrund som skräddare har hon 
stor förståelse för både passform och material, och just pass-
formen är centralt i Söderströms entreprenörskap.

 - Proportionerna på kvinnans kläder är helt annorlunda. 
Bland annat måste knäskydd och fickor sitta lite högre upp än 
på en mansbyxa. Dessutom är alla Operosebyxor stretchiga 
och formar sig bättre efter kvinnokroppen än andra byxor. 

Operose är också ensamma om att tillverka arbetskläder för 
gravida och har kommit långt när det gäller både design och 
funktion. 

 - Däremot tycker det är helt obegripligt att arbetskläder 
för kvinnor ofta är rosa, säger Johanna.

På frågan om varför utvecklingen inte kommit längre menar 
hon att branschen, felaktigt, hävdar att kvinnor föredrar 
männens kläder och det mansanpassade sortimentet. 

 - Så är det inte, däremot behöver det bli en vanesak för 
de som efterfrågar alternativ att stå på sig mer och inte bara 
acceptera att ”det är som det är”. Branschen har fortfarande 
lång väg kvar och Operose ska definitivt vara med och se till 
att det blir förändring, avslutar Johanna.

TEXT: Matilda Lindström  FOTO: Operose

Så sent som 2013 saknades det någon 
som enbart tillverkade arbetskläder för 
kvinnor. En pigg entreprenör och några 

marknadsundersökningar senare var 
företaget Operose ett faktum.

1
2
3

TESTA BRETT OCH ACCEPTERA INTE DET 
FÖRSTA BÄSTA.
VÅGA KRÄVA DET SOM PASSAR DIG FRÅN 
DIN ARBETSGIVARE 
TESTA ATT RÖRA DIG SOM DU GÖR PÅ JOBBET.
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REPORTAGE

3 test-tips vid val 
av arbetsbyxor

Operose driver på utvecklingen inom yrkeskläder för kvinnor och tjejer.

PASSFORM, 
SLITSTYRKA 

OCH DRÖMMAR



OSLO BOA SKO
77441_950

Oslo Soft Toe ser ut och känns som en 
träningssko, men är utrustad med en ESD- 
och greppcertifierad yttersula. Det perfekta 
valet för dig som söker en otroligt lätt, snygg 
och säker arbetssko.

OSLO SOFT TOE

EXTREM KOMFORT

ESD- och 
greppcertifierad 

yttersula.

Lätt, snygg och 
säker arbetssko

BOA closure 
system
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GOSH FASHION

WOW YOUR 
WORKDAY
Säkra plagg skapar trygghet. Snygga kläder väcker stolthet. Och funktionella 
kläder triggar arbetsglädje. På Gosh har vi kombinationerna som gör dig synlig på 
bygget, trygg på arbetsplatsen och alltid snygg nog att gå direkt från jobb till after 
work. Handla dina favoriter hos din lokala återförsäljare eller på www.gosh.nu

FOTOGRAF AUGUST DELLERT 
MODELL  CHAND SMITH 
STYLING ROSADO & LINDSTRÖM
SMINK ANNIE BERGLUND 
ALLA PRISER EX. MOMS.



HELLY HANSEN WORKWEAR 
MÖSSA, 195 KR

TEXSTAR T-SHIRT, 98 KR
FRISTADS JEANSSKJORTA, 498 KR

SNICKERS WORKWEAR BÄLTE, 135 KR
DUNDERDON BYXOR, 928 KR

Feel your focus



SOUTH WEST MÖSSA, 112 KR
HELLY HANSEN WORKWEAR T-SHIRT, 175 KR
SNICKERS WORKWEAR VADDERAD SKJORTA, 689 KR 
SNICKERS WORKWEAR VÄST, 595 KR
TEGERA HANDSKAR, 122 KR
DUNDERDON BYXOR, 1495 KR
SIEVI SKOR, 1547 KR
HULTAFORS TUMSTOCK, 55 KR

Work your way
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SNICKERS WORKWEAR MÖSSA, 178 KR
DUNDERDON T-SHIRT (2-P.), 399 KR
BULLET HÖRLURAR, 65 KR 
TEXSTAR ZIP HOODIE, 468 KR

Wrap it up



3M PELTOR SKYDDSHJÄLM/
HÖRSELKÅPOR, 179 KR/236 KR
CRAFT FUNKTIONS-T-SHIRT, 249 KR
TEGERA HANDSKAR, 235 KR

Get a grip
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FRISTADS 
VARSEL-T-SHIRT, 569 KR
GRANBERG HANDSKAR, 49 KR
SALMING KALSONGER, 223 KR
SNICKERS WORKWEAR 
VARSELSHORTS, 869 KR

Life is light



HELLY HANSEN WORKWEAR MÖSSA, 195 KR
SNICKERS WORKWEAR ÖVERDEL, 799 KR
FRISTADS VARSELJACKA, 1999 KR 
HELLY HANSEN WORKWEAR BÄLTE, 199 KR
HELLY HANSEN WORKWEAR BYXOR, 829 KR
JALAS SKOR, 1760 KR
TEGERA HANDSKAR, 162 KR

Go get it
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3M PELTOR SKYDDSHJÄLM/
HÖRSELKÅPOR, 179 KR/236 KR
SNICKERS WORKWEAR ZIPTRÖJA, 799 KR
FRISTADS VARSELJACKA, 1519 KR
HELLY HANSEN WORKWEAR BÄLTE, 199 KR
HELLY HANSEN WORKWEAR BYXOR, 829 KR
TEGERA HANDSKAR, 162 KR

Buckle up



SNICKERS WORKWEAR 
FUNKTIONS-T-SHIRT, 335 KR
CRAFT ZIPTRÖJA, 639 KR
CRAFT JACKA, 1399 KR 
BULLET VATTENFLASKA, 49 KR
ID IDENTITY GYMBAG, 33 KR

Stay fresh
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SNICKERS WORKWEAR 
FUNKTIONS-T-SHIRT, 335 KR
SALMING KALSONGER, 223 KR
CRAFT TRÄNINGSTIGHTS, 399 KR

Be a good sport



MADE TO MATCH 
YOUR AMBITIONS
LET’S GET TO WORK

Vi har tagit ett helt nytt grepp om hur en hantverkar- 
byxa kan se ut – nytänkande och sportig. Vår nya Sweat 
Hantverkarbyxa är tillverkad i ett unikt sweatshirt- 
material med integrerad CORDURA®, vilket ger byxorna  
en enastående slitstyrka samt att de är utrustade med  
alla funktioner du kan tänkas behöva.

fristads.com
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GOSH TESTAR

APPARNA SOM UNDERLÄTTAR DIN VARDAG

LIFESUM 
Ta  kontroll över din hälsa! Lifesum hjälper dig att nå dina mål, 
vare sig det handlar om vikten, musklerna eller konditionen.

HOUZZ 
Houzz inspirerar till alla dina drömmar inom inredning, 
renovering eller nybyggnation. Appen har vunnit flera priser 
för bästa app inom arkitektur och design.

GVK SÄKRA VÅTRUM 
Här hittar du instruktioner om hur du utför arbetet och vilka 
krav som gäller. Praktiska instruktioner från branschreglerna 
samlade i en app för både hemmafixaren och proffs. 

TINK 
Med Tink är det lätt att hålla koll på inkomsten, utgifterna 
och vad som är kvar av lönen. Dessutom varnar appen om du 
misstänks bli utsatt för ID-kapning eller kortbedrägeri!

BYGGA UTE 
Appen som hjälper dig med allt för ditt nya utomhusbygge! 
Från materialval, till hur många reglar, trall och skruvar som 
går åt.

TIMEKEEPER 
Allt fler företag använder appar för att registrera tidsåtgången 
i varje projekt. Med Timekeeper kan dina anställda bland annat 
stämpla in och ut, registrera frånvaro, flex och utlägg.

Hälsa

Inspiration Utomhusbygge

TidskollVåtrum

Ekonomi

Ladda ner direkt på iTunes och/eller Google play.



REPORTAGE

Byggtips från en cowboy
1
2
3
4

HA KUL OCH STRESSA INTE. SAKNAS LUSTEN 
EN DAG SÅ KAN DU SKJUTA PÅ DET.
LETA EFTER DET BÄSTA PRISET OCH TA HJÄLP 
AV MÄNNISKOR I DIN NÄRHET. 
FÖRBERED DIG. VÅGA FRÅGA OCH INSPIRERAS 
AV ANDRA, RITA OCH TÄNK EFTER. 
DET KOMMER INTE ALLTID VARA SKITKUL, 
MEN DÅ VÄXER DU SOM MÄNNISKA

Succé-
serien från 

SVT
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Här är berättelsen om en flera år 
lång resa som handlat om att 
fantisera, planera och förverkliga  

ett livsprojekt. Men skulle det verkligen 
kunna gå att bygga ett hus i massivt tim- 
mer utan att ens ha snickrat en fågelholk?  
Det första året gick åt till att barka av alla  
300 stockar. Efter det fortlöpte arbetet 
med att bland annat resa väggarna, 
kapa golvplankor och såga till lister, 
konstruera och montera spiraltrappen 
samt snickra ihop ett kök. Nästan allt 
som finns i huset har han skapat själv. 
 - Visst, jag kunde väl använda en 
hammare som vilken tomte som helst. 
Men aldrig att jag hade testat bygga 
något förut. 

En stor del av arbetet bestod därför av 
att fråga grannar om råd, utforska bygg-
forum och youtube, läsa böcker och att 
våga testa.
 - Problemlösningen var den största 
utmaningen, men det var också det 
roligaste. Eftersom jag är så jävla snål 
fick det ju inte kosta något. Men det 
löste jag genom att till exempel använda 
grenar för att göra ett staket.  

Under seriens gång lär man känna Dick 
och när bygget närmar sig sluttampen är 
det inte lika roligt. Bland annat kommer  
taket på plats mitt under vintern, vilket 
gjorde att isoleringen fick sättas dit från 
insidan. 

 - Jag stod i tre månader med armarna 
upp i vädret och det kändes som att vi 
aldrig blev färdiga hur mycket vi än 
kämpade och slet. I tre år hade jag jobbat 
14 timmar om dagen, och när det bara 
var det roliga kvar med interiören så 
kändes allt bara jävligt jobbigt. 
Men till slut satt den där, den sista 
spiken i Cowboykåken. 
 - Första månaden när jag var klar 
kändes det faktiskt helt sjukt. Jag vaknar 
i Sveriges häftigaste kåk varje morgon. 
Det här är mitt drömhus och det blev 
exakt det jag ville skapa och leva i.

Vill du veta mer? 
Se hela serien i 9 delar på svtplay.se 

TEXT: Pernilla Lindmark  FOTO: Sandra Lee Pettersson & Dick Bewarp

Dick Bewarps husbyggardröm blev ”Cowboykåken” med hela 
Sverige när SVT började sända hans byggprojekt. Plötsligt var han 

tv-kändis och folk från hela landet vallfärdade till Mårdsjön för en selfie.

RENA VILDA 
VÄSTERN

REPORTAGE
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TREND

Nu går vi mot ljusare tider och i takt med att du syns allt bättre 
skadar det ju inte att stil och profil är på topp. 

AFTER WORK

SMARTWATCH

TRÅDLÖSA HÖRLURAR

ARBETSBYXA MED
HÖG MYSFAKTOR Modern design och stor skärm 

gör den här klockan till din 
bästa vän. Kompatibel med 
Android och iOs.

PRIXTON / OFFERT 

Trådlös högtalare med trådlösa 
öronsnäckor Öronsnäckornas 
ergonomiska design 
håller dem på 
plats när du är 
i farten.

IFIDELITY / 
REK.PRIS: 1325 KR 

Hantverkarbyxa i nytt sweatshirt-
material med inslag av CORDU-
RA® som ger hög slitstyrka. Fullt 
utrustad med modern passform. 

FRISTADS / REK.PRIS: 1499 KR 

MORBERG COLLECTION
Ölglas i Per Mobergs egen tolkning med rena linjer och 
fokus på funktion som förstärker smakupplevelsen, 61 cl.

ORREFORS / REK.PRIS: 599 KR (4-PACK) 

A MAGIC MESSAGE
Skapa ditt personliga budskap 
med Cinema light box ljuslåda.
60 bokstäver och symboler 
samt 3 x AAA-batterier 
medföljer. 

BULLET / REK.PRIS: 105 KR 

ALLA PRISER EX. MOMS.
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TREND

Det ska vara säkert, synligt och smidigt. Vi rustar dig för rofyllt 
arbete i riskfyllda miljöer. 

& LIGHT

SOLDRIVEN 
POWERBANK

VARSEL VINTERJACKA

VARSEL 
VERKTYGSVÄST

LJUSHUVUD

Soldriven 8000 mAh powerbank 
med litiumpolymerbatteri och sol-
panel på 1,5 W. LED-indikatorer visar 
återstående batterikapacitet. Laddas 
via solenergi eller med medföljande 
USB till mikro-USB kabel. 
15 x 7,5 x 1 cm, 210 gram.

AVENUE / REK.PRIS: 430 KR 

Smuts-, olje- och vattenavvisande jacka 
med reglerbara ärmslut och fleecefodrad 
krage. Quiltfodrad med avtagbar huva.

FRISTADS / REK.PRIS: 1962 KR 

Förbättra säkerheten, synligheten och mångsid-
igheten med en verktygsväst i varseltyg. Många 
lättåtkomliga fickor för verktyg. Breda axelband 
och integrerad expander på insidan så att västen 
lätt kan utvidgas och bäras utanpå jackan. Juster-
bart ergonomiskt bälte som avlastar axlarna.

SNICKERS / REK.PRIS: 995 KR 

Lucina LED-mössa i 100% akryl med 
inbyggd LED-belysning. Svart.

BULLET / REK.PRIS: 99 KR 

* PRISET GÄLLER VID VOLYMKÖP, 10, 25 ELLER 50. KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION. 



TEXT: Pernilla Lindmark  FOTO: Isabelle Norman

Att bygga ekologiskt är i ropet. Häng med till familjen Normans gröna sommarställe.

BYGGEKOLOGIK

REPORTAGE
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REPORTAGE

HUS SOM ANDAS
Stenbackens Trähus levererar ekologiska bygg-
stommar över hela Sverige och bygger även 
kundanpassade hus enligt sitt egenutvecklade 
ekologiska byggsystem.

Familjen Norman spenderar så mycket tid som möjligt i sitt drömfritidshus 
som ligger vackert beläget på en sjötomt strax utanför Piteå.

Mansardtak är en form av sadeltak med skillnaden att yttertaket har 
ett brutet takfall med nedre delen i brantare sluttning. Upphovsman-
nen är den franske arkitekten Mansart.

Fritidshus med sjöutsikt. Stenbackens Trähus levererar stommar eller 
kundapassat enligt sitt ekologiska byggsystem.

Funkishus är fortsatt populära och Stenbackens Trähus levererar sina 
ekologiska byggstommar direkt från fabriken i Norrbotten.

En kall vinterdag fick Isabelle Norman och hennes familj 
nys om en havstomt och slog till direkt - trots att den 
var dold i snö. 

 - Huset var redan färdigritat så vi anlitade en husentrepre-
nör som efter en tid kunde leverera huset i form av ”pussel-
bitar” som transporterades på stora lastbilar, minns Isabelle. 

Familjen längtade efter rymliga sällskapsytor, smarta förvar-
ingslösningar och drömmen om ett ”kabyssliknande” rum 
hade länge funnits. Först visste de inte om stuglivet skulle 
passa deras typiska stadsliv, men sen stugan kommit på plats 
spenderas nästan varje ledig stund där. 
 - Det blev verkligen bättre än vi vågade drömma om. 

Isabelle och maken David hade under lång tid innan själva 
bygget blev av planerat och samlat ihop sina idéer för det 
perfekta sommarstället. 
 - Men hur mycket man än förbereder sig blir byggprocessen 
ändå inte som man tänkt sig. Det var mer jobb med tomten 
och allt annat runt omkring, vilket självklart är logiskt när vi 
saknade såväl erfarenhet som gedigen kunskap om husbygge. 

 - Att förverkliga sin husdröm kräver planering, tålamod 
och vilja säger Isabelle och avslutar med några goda råd:
Som husbyggare bör man fördjupa sig i hela processen vad 
gäller materialval, ventilation och uppvärmning. Ta gärna 
med dig en vision om livet både i och utanför huset så är ni 
förbredda på att nyttja hela tomtens potential. 

SE HELA UTBUDET OCH LADDA NER PLAN- OCH 
FASADRITNINGAR PÅ WWW.STENBACKENS.SE

BESÖK 
EKOBYGGPORTALEN.SE, 
EN NÄTGUIDE TILL GRÖNARE 

BYGGEN, INREDNING OCH 
TRÄDGÅRD
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GOSHEXPERTERNA

Gosh guidar dig
Låt Gosh produktexperter guida och inspirera med hjälp av ett 

urval av det absolut senaste inom arbets- och profilkläder.

JOHAN PALMLÖF
VD, BACKMARKS 

PRODUKTRÅDSEXPERT 
PERSONLIGT SKYDD/WORK WEAR

TORE SAHLIN
VD, SAHLINS 
PRODUKTRÅDSEXPERT 
PERSONLIGT SKYDD/WORK WEAR

Det finns kläder för alla väder, här får 
du en jacka i Gore-Tex®, med över-

lägsen slitstyrka och passform. 
FRISTADS, 3 219 KR 

Sko i Gore-Tex® med de 
bästa komponenterna 

för den medvetna. Mjukt 
spiktrampskydd och glasfibertåhätta.

SOLID GEAR, 2 095 KR

Superlätta arbetsbyxor 
i stretchmaterial med 

stor rörelsefrihet. Finns 
i camofärger för den 

som vill sticka ut.
SNICKERS, 1 259 KR

Perfekt passform, vattentät, slitstark. 
Ett bra val för den kräsna som lägger 
fingrarna i blöt. TEGERA, 162 KR

Tegera Infinity – montage-
handskarnas Rolls Royse. 
Finns i ett flertal modeller, 
med eller utan skärskydd. 
TEGERA, 25 KR

ARBETSKLÄDER

ALLA PRISER EX. MOMS.
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GOSHEXPERTERNA

SARA SAHLIN
BUTIKSANSVARIG, SAHLINS 

PRODUKTRÅDSEXPERT 
PROFIL/TREND

MARIA JÖRANSSON 
VD, POPS 
PRODUKTRÅDSEXPERT 
PROFIL/TREND

Vind- och vattentät skaljacka 
med möjlighet att knäppa i foder. 
Superbra både som fritidsjacka och 
träning. Ett måste i varje garderob. 
SOUTH WEST, 922 KR 

Smidig huvjacka med snygga 
detaljer från CRAFT!
CRAFT, 599 KR

Smidig och 
snygg byxa med 

rörelsefrihet 
på rätt ställen. 

TEXSTAR, 649 KR

Hörlurar i guld med bluetooth. 
Smidigt utan sladdar så du kan 
poppa musik under hela din träning 
eller när du bara chillar. 
BULLET, 486 KR

Läppbalsam bör 
alltid finnas till hands. 

Varför inte med din 
egen logotype?

BULLET, 13,63 KR

PROFILKLÄDER

ALLA PRISER EX. MOMS.
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INSIDE GOSH

VI FESTAR IBIZA-STYLE PÅ GOSHDAGARNA 2017

Fullt fart och flamingos.

Grabbarna från ID.IDENTITY i minglet.

Mingel med Goshare från hela Sverige.

Gosh huvudkontor i krispigt vitt.

Flamingotema på röda mattan.

Fem fabulösa festdeltagare.

Kvällens gladaste Goshare?

Snickersgänget samlat.

Stjärnglans på våra gäster.

Årets medlemsföretag: TRM Workwear AB.

Tjejerna från POPS-butiken i Arboga.

Årets leverantör: Tradeport AB och Gosh VD.
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WHAT́ S UP?

Om du också gillar stark chilisås, Saga Norén och drömmer om en Tesla är chansen stor att 
du har samma smak som oss på Goshredaktionen. Låt oss bjuda på en liten trendspaning.

WHAT́ S UP?
PODCAST

SMAK

FILMTIPS

Missa inte snacket när Sverige 
spelar fotbolls-VM i Ryssland. 
I podden ”Offsides Podcast” 
får du en dryg halvlek med 
Nordens största fotbolls-
magasins redaktörer Anders 
Bengtsson & Johan Orrenius. 

Sriracha chilisås! Nu är det på tiden att svenskarna 
tar sig ur mjukostträsket och tuffar till sig. Släng 
ketchupflaskan och njut av denna heta chilisås som 
även finns i med majonnäs. Källa: nyttigt.se  

Star wars: The last jedi (2017). 
En film som gör sig absolut 
bäst på bio och är ödesmättad, 
orkestersvulstig men ändå 
stundtals stilla på ett överrask-
ande sätt enligt Aftonbladets 
filmrecensent.

BIL
Tesla Modell 3. Produktionen beräknas starta i mars 2018 och de första bilarna anländer 
till Europa andra halvåret då modellen mest troligt lanseras även i Sverige. Priset? Inte mer 
än 450 000 före miljöbilsbonus. Inte så pjåkigt, va? Källa: Aftonbladet.se

KLOCKA
Casio G-Shock är enligt 
många världens tåligaste 
klockserie och används 
bl.a. av flera elitförband 
världen över. Spana in 
den senaste guldpläterade 
versionen med stålboett 
och svart gummiband. 
Lyxkänsla! 
Källa: kingsizemag.se

MUSIK
Petter! Rapparen släpper nytt, 
bland annat singeln “Toppen 
av ett berg” och är enligt sin 
Instagram extremt glad över 
att äntligen vara tillbaka. SÅ 
KLART är han extremt taggad 
enligt kingsizemag.se

TV-SERIE
Bron, säsong 4. Svt:s mest 
framgångsrika serie någonsin 
(såld till 160 länder) avslutas 
med en fjärde och sista säsong. 
Saga Norén och Henrik Sarboe 
tar sig an fallet med en dansk 
kvinna stenats till döds under 
Öresundsbron.
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1. MAGNUS ANDERSSON 
VD, ORREFORS/KOSTA BODA
1. Antingen kommer kunden handla 
”online” eller ”Off price”. 
2. Den digitala handeln kommer vara 
över 25 procent år 2020 och den tradi-
tionella handeln 75 procent eller lägre.
3. Milleniegenerationen kräver snabbare 
lösningar till lägre pris. CSR och Fair 
trade-trenden kommer bli viktigare, 
vi kan inte fortsätta konsumera som vi 
gör idag. Varumärken och vad de står för 
kommer att bli viktigare. ”No name”-
produkter kommer få det svårare.

2. TORSTEN JANSSON
KONCERNCHEF, NEW WAVE GROUP
1. Jag tror e-handeln fortsätter öka, 
dock mer begränsat än i många andra 
branscher. 
2. Om man avser nätköp som görs direkt 
utan personkontakt, tror jag inte att det 
kommer att utgöra mer än 5-10 procent. 
3. CSR fortsätter att öka i betydelse. Även 
varumärkens betydelse kommer att öka.
Ett antal mindre och lokala företag kan 
slås ut eftersom de inte klarar de ökande 
investeringarna som krävs både inom 
CSR och varumärkesbyggande.

3. YVETTE GILBERT
VD, SALMING UNDERWEAR
1. Konsumenten har en högre medveten-
het vad gäller hållbarhet. Tillgänglighet 
kommer också att bli viktigare. 
2. Vi tror att mer än 50 procent av B2B- 
handeln sker digitalt om tre till fem år.
3. Inom B2B är tjänsterna och produkt-
erna ofta skräddarsydda efter kundens 
behov vilket gör försäljningsprocess och 
kommunikation mer långsiktig och fok-
userad på bl.a. relationsbyggnade. Miljö, 
tillgänglighet och service kommer att 
vara avgörande komponenter framöver.

4. STEFAN DINÉR
VD, FRISTADS
1. En ökad förväntan om tillgänglighet. 
I såväl utbud som att ha tillgång till både
lokala butiker och digitala lösningar. 
2. Den digitala andelen kommer fortsätta 
att öka jämfört med traditionell handel. 
Om unika weblösningar och EDI inklud-
eras bedömer vi att den digitala andelen 
bör motsvara cirka 40 procent. 
3. Digitalisering, tillgänglighet och vikten 
av starka varumärken. 

5. CAROLINE ROSADO
VD, GOSH
1. Det är en helt ny generation med nytt 
köpbeteende som växer stadigt. Det ska 
vara snabbt och enkelt! 
2. Den digitala handeln kommer absolut 
att konkurrera med de fysiska butikerna. 
Viktigt att inte använda sig av de faktorer 
där online-handeln är stark, som bredd 
på sortiment och pris. Mer fokus på upp-
levelse, en anledning att gå till den fysis-
ka butiken. 30 procent/70 procent 2020. 
3. Globaliseringen – näthandeln öppnar 
upp många marknader. Stora aktörer blir 
allt större – ”färre men värre”. Väl funge-
rande logistik.

TRE
SNABBA
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” En ökad f örväntan
 om tillgänglighet”
 STEFAN DINÉR, FRISTADS HÅLL UTKIK EFTER WORKWEAR-FODLERN VÅR 2018

FYLLD AV KVALITETSPRODUKTER OCH SÄRSKILT UTVALT SORTIMENT

1. HUR SER KUNDENS NYA KÖPBETEENDE UT DE NÄRMASTE TVÅ ÅREN?

2. DIGITAL HANDEL VS HANDEL I BUTIK I PROCENT ÅR 2020?

3. TRE VIKTIGA KOMPONENTER SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA MARKNADEN INOM B2B!

TRE SNABBA
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Gosh är Sveriges ledande medlemsägda kedja och en fullservice-
leverantör till företag, stat och landsting. Vi finns representerade 
över hela landet och är specialister på profilprodukter, företagsgåvor, 
yrkeskläder och skydds utrustning. Vi erbjuder personlig service 
och smarta lösningar specifikt för dina behov. 

DET BÄSTA INOM PROFILERING
OCH YRKESKLÄDER

VI FINNS PÅ DESSA ORTER
ARBOGA POPS- PO PERSSON AB
AVESTA ENTRÉMATTAN AB
BODEN BIXZ YRKESKLÄDER & FÖRETAGSPROFILERING AB
EMMABODA LINDAHLS YRKESKLÄDER AB
HISINGSBACKA TRM WORKWEAR AB
HUDIKSVALL HUDIKPROFIL AB
HÄSSLEHOLM BMS I HÄSSLEHOLM AB
KARLSKRONA PROMERA YRKESKLÄDER AB
KRISTIANSTAD KRISTIANSTAD TEXTIL AB
KUNGSBACKA TRM WORKWEAR AB
LANDSKRONA PL WORKWEAR AB
MALMÖ W.O.R.X (WIND OR RAIN XTRATECH AB)
NORRTÄLJE 4 WORK YRKESKLÄDER AB
SKOGÅS MATTSSON KONTOR
SKURUP ACTION & TREND AB
STOCKHOLM 4 WORK YRKESKLÄDER AB JÄRFÄLLA
STOCKHOLM 4 WORK YRKESKLÄDER AB SOLLENTUNA
STOCKHOLM 4 WORK YRKESKLÄDER AB SÄTRA
STOCKHOLM ARBETSKLÄDHUSET AKH AB BROMMA
STOCKHOLM ARBETSKLÄDHUSET AKH AB STOCKHOLM
STOCKHOLM MT YRKESKLÄDER AB NACKA
SUNDSVALL BACKMARKS AB
SÖDERHAMN SBS REKLAM AB
SÖDERTÄLJE PROFILMAKARNA I SÖDERTÄLJE AB
TOMELILLA SAHLINS PÅ ÖSTERLEN AB
UPPSALA ARBETSKLÄDHUSET AKH AB
VISBY FÖRETAGSSPECIALISTEN AB
VÄSTERÅS ARBETSKLÄDHUSET AKH AB
VÄXJÖ LINDAHLS YRKESKLÄDER AB
ÄLMHULT FANHULTSTVÄTTEN AB
ÖREBRO INDUSTRIHANDEL AB

GOSH AB
SEGELBÅTSVÄGEN 2, 112 64 STOCKHOLM
0455 -61 50 99 | INFO@GOSH.NU | WWW.GOSH.NU

AVSÄNDARE
GOSH AB
SEGELBÅTSVÄGEN 2
112 64 STOCKHOLM

RETURADRESS
GOSH AB
SEGELBÅTSVÄGEN 2
112 64 STOCKHOLM


