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TEGERA®  909

  extra smidig 

  slitstark 

  skärskyddsnivå 3 

Ejendals AB äger och marknadsför varumärket TEGERA®. www.ejendals.com 

*Källa: Arbetsmiljöverket 2014

 
36 % av alla handskador är skärskador och beror på kontakt  

med vass, spetsig, hård, eller skrovlig yttre faktor*.  men skärskydd  
är ingen match för ett varumärke som brinner för din säkerhet.  
genom ett giftemål mellan högteknologi och omsorg levererar 

tegera® skydd med oslagbar komfort och rörelseförmåga.  
Från ett varumärke som verkligen bryr sig. Be gloved by tegera®.

cutWe glove

protection
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9 Goshintervjun
Vi träffade Börje Salming och blev lite starstruck på kuppen.

2017

GOSH MAGAZINE  
produceras av Helikopter Brand Design i samarbete med GOSH.  
Omslagsbild Foto: Salming Underwear Text: Gosh om inte annat anges.  
Tryck: Strokirk-Landströms AB. 
GOSH AB, Segelbåtsvägen 2, SE-112 64 Stockholm 
+46 (0)8 658 67 00, info@gosh.nu, www.gosh.nu
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller slutförsäljning.  
Alla produkterna i magasinet hittar du hos din lokala Gosh ÅF  
samt i Gosh Produktkatalog.

GOSH
MAGAZINE

INNEHÅLL NR 5 2017

4 Ledare
Peptalk inför 2017 med vår vd Caroline Rosado.

10 Ta befälet med Max Söderpalm
Gör din DMO så blir det ordning på arbetsdagen.

20 Vi fixade festen! 
Här är bilderna och rapporten från Gosh 10-årsjubileum  
med festglada medlemmar, leverantörer och partners.

19 Checklistan 
E-handeln i Sverige omsätter över 100 mkr. Är du med? 

32 Väck ditt digitala driv till liv 
3.5 miljoner européer handlade från svenska webbsidor förra året. 

38 Ny, svanenmärkt Goshpartner 
Cottovers ekologiska kollektion tar plats i sortimentet.

7 Tävla och vinn 
Vinn Börje Salmings signerade puckar.

14 Habegär
Ta del av de senaste nyheterna och prylarna med hjälp  
av vår senaste trendspaning.
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EXTERN EXPERTIS
Våga fråga och jobba aktivt 
på både lång sikt och med 
punktinsatser.  

NU KÖR VI!

CAROLINES  
KUNSKAPS-

KICKAR

2016 var ett riktigt bra år för Gosh-kedjan med många nya samarbets-
partners och förstärkt koncept mot marknaden. Entreprenörskapet är en 
av Gosh-kedjans tydligaste styrkor och något som alltid legat mig varmt 
om hjärtat. Jag fick tidigt på nära håll följa min far som egen företagare, 
vilket gett stor förståelse och känsla för entreprenören och den enskilda 
Gosh-medlemmens vardag.

Jag tar varje tillfälle i akt att hylla företagande eftersom jag vet hur mycket
jobb som ligger bakom. Du ska sälja, marknadsföra, förhandla och leverera – 
listan är oändlig – och alltid med hög kvalitet och till olika människor med 
varierande behov. Ett kall som många gånger blir till en livsstil. Och här  
kommer nästa insikt väl till pass – att erkänna att man inte kan allt och 
faktiskt ta hjälp. För även om entreprenören behöver ha kunskap i allt  
från administration till försäljning kan man inte att vara bäst på allt.

Gosh anlitar idag ett brett nätverk av 
expertis med allt från säljcoacher till digi-
tala experter. Och så bra det blir. Vi är väl 
rustade inför 2017 då vi  satsar ännu mer på 
utbildning och utåtriktade marknads- 
aktiviteter.

Att våga ta hjälp av rätt personer vid rätt 
tillfälle är en del av Gosh framgång och
en orsak till att vi fortsätter utvecklas  
och växa. Ny kunskap ger ny energi och 
väcker lusten till verklig förändring.  
2017 är äntligen här, nu kör vi!

THE GOSH  
DIMENSION

“DEN RÄTTA GNISTAN”
Jag gillar försäljning och sär-
skilt Max Söderpalms inspire-
rande bok “Den rätta gnistan” 
om hur du vinner säljstarten 
och gör kalla samtal varma.

PODCAST
Lyssna på ”Digitala medie- 
podden” så får du tips och  
råd från intressanta personlig- 
heter, t.ex. marknadschefer 
från olika branscher.

Gosh 2.0 är sedan länge på plats och vi kommer nu att 
gå in i digitaliseringsvågen. Vi hälsar nya, spännande 
medlemmar och leverantörer välkomna till kedjan  
när ”superentreprenören” Gosh tar klivet in i 2017.

Vår digitala satsning börjar se dagens ljus. 
I vår är det dags. Då lanserar vi vår nya 
digitala plattform som är så mycket mer 
än bara e-handel. Det är ett komplett ar-
betsverktyg för medlemmar, kunder och 
leverantörer. Förvänta dig full service– 
även online!

GOSH-APPEN
Hittar din butik och gör att du kan se och 
beställa på nolltid. 

KUNDUNIKA WEBBSHOPPAR
Enkelt och användarvänligt – ger dig 
som kund järnkoll på både ekonomi och 
leverans.

OFFERTVERKTYG
Enkelt för butiken – tydligt för kund.

FRAMTIDENS INTRANÄT
Möjliggör högeffektiv kommunikation 
och samverkan. 

VIDEOUTBILDNING
Informativ och inspirerande information 
för snabb och ökad kunskap.

PREMIUMSITE
Slussar kunden till rätt ”flöde” och möjlig-
gör lokal anpassning på central plattform.

LEDARE

GOSH DIGITAL  
DIMENSION

GEAR AND BRANDS IN A BRAVE NEW WORLD

Caroline Rosado, vd Gosh



www.gosh.nu 

GOSH DIGITAL  
DIMENSION

GEAR AND BRANDS IN A BRAVE NEW WORLD

Under våren lanserar Gosh nya digitala lösningar  
för excellent service och effektiv logistik.

PREMIÄR FÖR 

GOSH  
WEBSHOP

@gosh2.0 facebook.com/goshsweden



6  |   VÅR 2017

NU HITTAR DU  

SALMING 
UNDERWEAR  
HOS DIN LOKALA GOSH-BUTIK
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SOLIGA ERBJUDANDEN FRÅN GOSH

SOMMAREN
GRILLREVOLUTION
Mannerström grejar grillkvällen

PICKNICKDRÖMMAR
Allt för strand- och stugliv

GLAD  
SOMMAR

ÖNSKAR

GOSH 

SOMMAR

DET BÄSTA INOM PROFILERING OCH YRKESKLÄDER 2016

SÄKRA OCH SNYGGA ARBETSSKOR
Gå säkert i sommar med Helly Hansen Workwear

GILLA, TAGGA OCH SURFA FÖR  
SENASTE NYTT FRÅN GOSH
Ta del av kampanjer, happenings och branschinfo 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

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK
facebook.com/ 
goshsweden

TÄVLA 
MED 
GOSH

SNABBA  
PUCKAR  
FRÅN SALMING
Tävla med Gosh så kan ishockeylegenden Börje Salmings 
exklusivt specialsignerade puck bli din. Något att ställa på 
spishällen hemma i din alldeles egen ”hall of fame” Kanske 
har du några egna troféer att komplettera med? Ps. Läs gärna 
mer om idrotts- och affärsmannen i reportaget på sid 9.

TÄVLING

BUSENKELT ATT DELTA!
Besök oss på gosh.nu och anmäl dig till vårt nyhetsbrev så 
deltar du automatiskt i tävlingen. Vi drar en vinnare 15/5. 
Vinnaren kontaktas via mail.



REPORTAGE

Följ oss digitalt och ta chansen att vinna en ishockey-
puck signerad av legenden själv. Se sid 7. 

VINN EN SIGNERAD
SALMINGPUCK

8  |   VÅR 2017
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INTERVJU:  GOSH   TEXT: ANDREAS THUNHOLM  FOTO: SALMING UNDERWEAR 

Det är fortfarande gröt varje morgon, 100 % i varje steg och tröjor i taket. Det känns 
som att tiden har stått still ända sen den där dagen 1976 när Kanada ställde ställde 
sig upp för Börje Salming som även är en partner till Gosh-kedjan.

REPORTAGE

BÖRJES  
FÖRSTAFEMMA 
FÖR FRAMGÅNG
1. HA KUL LÄNGS VÄGEN
2. FÖRETAGET ÄR ALLTID  

LAGET FÖRE JAGET
3. VAR ÖDMJUK
4. GE 100 % I VARJE STEG
5. TÄNK INTE FÖR MYCKET – KÖR!

EN LEGEND  
HAR LANDAT

G osh träffar legendaren på ett café i  
Stockholm en tidig morgon över en  
kopp te med honung. Smörgås eller  

bulle är inte aktuellt, den obligatoris-
ka morgongröten är redan intagen. Efter  
mötet ska han vidare till ett pass med 
sin personliga tränare. Med undantag 
för någon veteranmatch blir det inte så  
mycket ishockey längre för Börje Salming.

- Däremot är jag fortfarande i Kanada 
lite då och då, de gör ofta lite större grejer 
runt oss veteraner, säger Börje.

GOSH SÄLJER SALMING
Goshbutikerna är numera laddade med 
Salming Underwear, en storsäljare ända 
sen första kollektionen kom 1991. Börje 
berättar att han alltid haft ett stort mode- 
intresse och i början fanns med vid ”rink-
side” på Paris modevecka. Idag har han 
överlåtit den biten till andra. 

Annars tar affärsmannaskapet det 
mesta av Börje Salmings tid. Precis som i 
ishockeyn är det allt eller inget som gäller. 

- Det finns stora likheter mellan fram- 
gångsrikt entreprenörskap och lyckat 
idrottande.

Jag har alltid gett 100 % på både träning 
och match och så är det även när jag gör 
affärer. Tydliga mål och goda förberedel-
ser är a och o för framgång, säger Börje.

ASSISTKUNGEN I TORONTO
Totalt blev det 17 år i NHL varav 16 år med 
Toronto Maple Leafs och ett år med De-
troit Red Wings. I Toronto har Salming 
än idag assisterekordet – totalt 620 mål-
passningar. Och vem minns inte Canada 
Cup-premiären 1976 med de berömda 
stående ovationerna och uttagningen till 
All Star Team.

- Jag glömmer det aldrig. Jag represen-
terade mitt land och de kanadensiska 
fansen gav mig stående ovationer. Ibland 
har idrotten inga nationsgränser.

FRÅN KIRUNA TILL KANADA
Börje Salming föddes i byn Salmi utan-
för Kiruna och spelade ishockey i Kiruna 
AIF innan han värvades till Brynäs där 
han tillsammans med brorsan Stig blev 
svensk mästare två år i rad. 

1972 togs han ut i landslaget och vann VM-
brons samma år och VM-silver året därpå.

1973 värvades han till NHL och blev en av 
de första européerna att etablera sig i NHL.

Efter återkomsten till Sverige spelade 
Börje i AIK och bosatte sig i Vaxholm där 
han startade sin affärsverksamhet. Han 
är fortfarande insatt i affärsprocesserna 
men lämnar det dagliga arbetet till de an-
ställda inom bolaget. 
Nyligen fraktades fanan med Salmings 

bild och nummer 21 från Toronto hem till  
Kiruna för att hissas upp i taket i Matojärvi  
ishall. Börje Salming har kommit hem. 
Legenden har landat.

Rakt, ärligt, modigt och framåtsträvande 
med igenkänning av legenden bakom. 
Ett naturligt val för den aktiva med både 
funktion, design och komfort. Produk-
terna ska ha samma starka vilja att ligga 
i framkant som Börje Salming visade 
under 17 år i NHL. 
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O fta handlar det om de enklaste av 
saker, sådant som vi har en förmå-
ga att lägga betydligt mer tanketid 

på än vad det faktiskt tar att göra undan. 
Gamla surdegar skapar oro och störande 
moment som går ut över försäljningen. Nästa  
gång du hamnar här, tänk att lösningen är 
väldigt enkel: bara gör det! Gör du din DMO 
varje arbetsdag är chansen stor att du för-
bättrar möjligheterna att nå dina mål.

GÖR DIN DMO – DAILY METHOD OF OPERATION:
1. Varje kväll gör du en enkel lista med max  
fem saker som bara måste bli gjorda på 
jobbet dagen efter. 

2. Varje gång du har gjort klart en av saker-
na på listan stryker du den och skriver Yes!

3. När du är klar med hela listan firar du 
med en segergest, en fika eller något annat 
roligt så att du känner i hela kroppen att 
du är klar.

DAGS ATT CHEFA DIG SJÄLV!
Det är hårda krav för att lyckas som säl-
jare idag oavsett vilken säljroll du har. 
Som säljare är du helt beroende av en hög  
och jämn nivå av glad och positiv in-
ställning. Följ dessa enkla tips och se vad  
som händer.

1. Undvik all negativ information. 
Från media, från gnälliga kollegor och  
vänner. Att undvika negativ energi är en  
utmaning, och eftersom ditt jobb är att  
hålla dig positiv så behöver du jobba med 

det. Alla vet om att de borde göra det, men  
få klarar det. Träna på att ducka för alla 
negativa nyheter, det kommer att ge nya 
affärer.

2. Vem är ansvarig? 
Alla säljare jag har coachat har skyllt på kon-
kurrenten, chefen, produkterna, tjänsterna, 
vädret, hälsan, konjunkturen eller att man 
känner sig nere. Här måste du ställa dig frå-
gan: vem är egentligen ansvarig för hur det 
går för dig i jobbet och i karriären? Svaret är 
att det är du och ingen annan. 

Att ta på sig ansvaret ger en fantastisk 
känsla. Fundera på vad som skulle kunna 
hända med din karriär om du följde de här 
enkla tipsen.

TEXT: ANDREAS THUNHOLM  FOTO: SÖDERPALM PUBLISHING

Du vet den där känslan som kommer när du borde göra något 
men bara inte orkar. Det där kundsamtalet du borde ringa 
eller den där budgetposten som behövde lite extra omsorg.

SÅ CHEFAR  
DU DIG SJÄLV

SÄLJCOACHENS BÄSTA TIPS

ARTIKEL
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ARTIKEL

DMO
DAILY METHOD  
OF OPERATION

LISTA BOCKA AV FIRA

”Den avslutsmetod som hjälpt 
mig att ta mina största affärer är 
att använda referenser. Det finns 
ingen bättre dörröppnare än när 
någon har rekommenderat mig 
som person och leverantör. Jag 
frågar alltid efter nya referenser. 
Det är det snabbaste sättet att få 
nya kunder” MAX SÖDERPALM 

MAX  
SÖDER
PALMSÄ

LJ
CO

AC
H

BOR I GÖTEBORG

FÖRFATTARE TILL 10  
BÖCKER OM FÖRSÄLJNING 

BÄSTSÄLJANDE BOK: 

30 SÄTT ATT  
GÖRA AFFÄR  
(SÅLD I MER ÄN 50 000 EX)

2 DI-GASELLER

VIKTIGASTE 
SÄLJVERKTYGEN:  
NÖJDA KUNDER & 
REFERENSER

MAX FAVORITER:
BOK:  ATT ÖVERLISTA  
DJÄVULEN AV NAPOLEON HILL 

MAT:  ASIATISKT  

LAND: ENGLAND

FOTBOLLSLAG: 

QUEENS PARK  
RANGERS
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För 40 år sedan förändrade vi synen på vad 
arbetskläder kan vara. Och så har vi fort-
satt. För vi vet att bättre arbetskläder gör 
skillnad. Under ditt arbetsliv, men också 
på lång sikt. Det är därför vi fortsätter att 
driva utvecklingen framåt.  
#inventingworkwear

#INVENTING 
WORKWEAR



För 40 år sedan förändrade vi synen på vad 
arbetskläder kan vara. Och så har vi fort-
satt. För vi vet att bättre arbetskläder gör 
skillnad. Under ditt arbetsliv, men också 
på lång sikt. Det är därför vi fortsätter att 
driva utvecklingen framåt.  
#inventingworkwear

#INVENTING 
WORKWEAR

 HÖSTENS TÄVLING MED GOSH OCH SNICKERS AVGJORD 

MAGNUS VANN  
BALLONGFÄRDEN
Det blev Magnus Nilsson från Action & Trend i Skurup
som vann luftballongfärden och tävlingen i Gosh  
Magazine nr 4 2016. Förstapriset var en luftballongfärd,  
3-rättersmiddag och hotellboende till ett värde av 15 000:-.

VINNARE TÄVLING

”Fantastisk upplevelse 
och definitivt ett minne 
för livet. Tack för resan, 

Gosh och Snickers”
MAGNUS NILSSON, VD/ACTION & TREND

VÅR 2017  |  13  
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GOSH
GUIDAR DIG

RÄTT

NYTT & SMART

Sportig jacka från D.A.D i klassiskt snitt 
med fleecefoder i bålen, vind- och 
vattenavvisande material (WP 3000/MWP 
3000). Tunt vadderad ärm med foder, hel 
dragkedja med diskret dekorrand (även vid 
krage och fickor). Förböjd ärm, två sido- 
och innerfickor, alla med dragkedjor.

D.A.D McKenzie / REK PRIS 799:-

Njut av exceptionellt ljud, smarta 
kontrollfunktioner och ring när du är på 
språng (genom din smartphone) med 
dessa Morley Aluminium Blutetooth® 
högtalare. Med USB och mikro-USB kabel, 
levereras i Aveneue presentförpackning.

AVENUE / REK. PRIS: 399 kr

LJUD MED KOLL

HELT
SAGOLIKT
Likt skuggor står träden 
samlade runt vassen, en 
sagoskog som etsats in i 
kristallens yta, den spegelblanka 
tjärnen som optisk illusion. 
Rent och minimalistiskt av 
designern Magnus Forhtmeiier. 

ORREFORS  / REK. PRIS: 699 kr

JALLA! JALAS!
Nyhet från Jalas! Med hjälp av ny teknologi 
kombinerar Jalas nya sko en sömlös ovandel 
med stötdämpande och ergonomisk sula.  
Du får inte bara smidigare och sportigare 
skyddsskor, även fötterna kommer att jubla.
JALAS / REK. PRIS: 1 332 kr

MER GLID  
I VÅR
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PLAGG FÖR
PLANETEN

SJUKT SKÖNA 
SKJORTOR

CottoVer Collection är kläder 
som tar hänsyn till människa 
och miljö med 100 % ekologisk 
och Fairtrade-märkt bomull. 
Märkningarna täcker såväl 
kvalitet, hälsa, miljö och 
arbetsvillkor. Plaggen är 
certifierade av Svanen, GOTS 
och Oeko Tex.

COTTOVER / REK. PRIS: fr. 79 kr

NYTT  
VARUMÄRKE

HOS GOSH 
MILJÖMÄRKT OCH

EKOLOGISKT

ALLA PRISER EX. MOMS. 

SENASTE PLAGGEN & TRÅDLÖS TEKNIK
Via Gosh har du alltid tillgång till det senaste oavsett om det gäller ny teknik, träningskläder 
eller plagg för arbete och fritid. Här hittar du utvalda erbjudanden och senaste nytt.

NYTT & SMART

SMARTA 
DETALJER

Skjorta med patenterade 
MultiPockets™, tillverkad i slitstarkt, 
mjukt rip-stop material. Smarta 
fickor för mobil/glasögon och 
förtvättad för mjuk arbets-komfort. 
Hållbart och enkel öppning/
stängning med tryckknappar.

Verktygshällor, smarta fickor, förböjda ben, 
reglerbara knäskydd och CORDURA®-
förstärkta/reglerbara knäfickor är bara några 
av alla smarta detaljer som Fristads nya 
generation hantverkarbyxor består av.  

FINGERTOPS-
KÄNSLA
Syntetläderhandske med 0.7 m.m 
Microthan®+, diamant greppmönster, 
förstärkta sömmar och kromfri resår 360° 
för monteringsarbeten. Smidig och 
slitstark med grym passform. 

TEGERA / REK. PRIS: 145 kr

FRISTADS KANSAS / REK. PRIS: ca 1100 kr

LÄDERFÖRKLÄDE
Handgjord av 100 % vegetabiliskt garvat sadelläder. 
Justerbart midjebälte och utrustad med handdukshälla. 
Skyddar mot fläckar, rengöres enkelt  
med fuktig trasa.  
NYBO / REK. PRIS: 750 kr

SNICKERS / REK. PRIS: 780 kr

100% 
VEGETABILISKT

GARVAT
SADELLÄDER

WORKWEAR SINCE 1962

KONGELIG HOFLEVERANDØR
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GRUNDADES: 1889
VD: Linus Larson
ANTAL ANSTÄLLDA: 19
OMSÄTTNING: 55 Mkr
(prognos 2016)
KONTAKT:  www.akh.se

FAKTA AKH

“Gosh gör oss i det närmaste 
kompletta när det gäller arbets- 
kläder och profil. Kedjan har 
ett fantastiskt presentations-
material som gör det proffsigt 
ut mot kund. Vi får bra avtal, 
priser och ett sömlöst samar-
bete med leverantörerna”. 

KRAFTEN I GOSH-
MEDLEMSKAPET
ENLIGT VD
LINUS LARSON

ALLTID GAMEDAY
I AKH-BUTIKERNA

Arbetsklädshuset AKH blev framröstat som årets medlems- 
företag inom Gosh-kedjan 2016. 

– Gosh är en grym plattform för service, expertkunskap och 
konkurrensmässiga priser, säger AKH:s Tobias Bössfall, Goshare, 
expertkommentator och tidigare hockeymålvakt i Västerås IK.

TEXT: ANDREAS THUNHOLM FOTO: GOSH

T obias har jobbat sedan april 2016 på 
AKH och ser en tydlig koppling mellan 
idrott och företagande.

- Jag älskar ju att tävla, säger Tobias som 
även kommenterar hockey i P4 och gärna lyfter 
idrotten som ett utmärkt tillfälle att nätverka 
och träffa kunder. Att bara vara på plats räcker 
inte, det handlar lika mycket om att vara aktiv 
när vi väl är på plats, säger han.

Grattis till utmärkelsen ”Årets Goshmedlemsföre-
tag”. Vad var det som gjorde att just ni vann den?
- Våra kunder ska uppleva att det alltid händer 
något hos oss och att man är så mycket mer än 
en kund som bara handlar, säger Tobias.

AKH är ett anrikt företag som byggt sitt varu- 

märke under lång tid. Butikerna finns på flera 
orter och har en stark geografisk och personlig
koppling till samtliga platser.

- AKH väljer man på grund av att vi är nära, 
såväl mentalt som fysiskt. Vi vet att förtroende 
och relation alltid är viktigare än bästa dagspris. 
Vi lägger alltid ner hjärtat i kunden. Våra medar-
betare är professionella, med flera kompetenser 
och vår egen webbshop.

Ledningen har bra strategisk förståelse för hur 
jobbet ska göras vilket gör att den mest lämpliga
alltid gör det den är bäst på.

Hur ser vägen till framtiden ut?
AKH har haft en fantastisk tillväxt och är långt 
framme i digitaliseringen. Med välutbildad per-

ARTIKEL

ÅRETS
GOSHARE*

* AKH vann ”Årets medlems- 
företag inom Gosh 2016” på  
Gosh 10-års jubileum.
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sonal, brett sortiment och starka varumärken 
ska vi ta ännu större plats och vara den själv- 
klara butiken dit kunderna vill komma.

Varför valde ni medlemskap i Goshkedjan?
- Ett stort och viktigt nätverk. Vi får vara med i
viktiga forum, bland annat Goshdagarna, där vi
får dela erfarenheter och får ny kunskap. Gosh
möjliggör olika typer av event och är en viktig
partner för vår dagliga verksamhet.

1. VAR EN PROBLEMLÖSARE

2. VÄRDESÄTT EN GOD RELATION  

OCH BRA SERVICE 

3. VAR TILLGÄNGLIG

4. HA TÅLAMOD! Konkurrensen är hård i 

branchen men leverera mer kvalitet än 

andra så kommer du lyckas!

5. JOBBA HÅRT! Hårdare än de andra!

Möjligen står AKH för “Alltid Komma Hem” eftersom medarbetarna alltid går in helhjärtat för att kunderna ska trivas hos dem.

ARTIKEL

De årliga sammankomsterna i samband 
med Goshdagarna ger dessutom gyllene 
tillfällen att träffa alla kollegor, partners och
leverantörer samtidigt, säger Bössfall.

Tobias hetaste rekommendation från 
Goshsortimentet just nu är Flexiserien från  
Snickers som finns i många olika storlekar.  
Kvaliteten, passformen och den superlätta, 
flexibla byxan har gjort den till en produkt 
han gärna rekommenderar.

AKH:S FÖRSTAFEMMA
FÖR BRA FÖRSÄLJNING

Hembesök hos Årets Goshare på AKH-butikerna, här representerade av Tobias Bössfall.

Välsorterat! Tydlig och genomtänkta inredningslösningar 
som guidar kunden rätt är a och o för butiker som vill  
vara med och tävla om tätpositionen.
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CHECKLISTAN

ALLT FLER KONSUMENTER OCH 
FÖRETAG HANDLAR PÅ NÄTET 
DET ÄR VIKTIGT ATT ANALYSERA E-HANDELSMARKNADEN OCH DE DRIVKRAFTER 
SOM TAR KUNDEN HELA VÄGEN GENOM KÖPPROCESSEN. FÖR ATT MAXIMERA 
DIN FÖRSÄLJNING BEHÖVS ETT SYSTEM SOM TILLÅTER UTVECKLING OCH 
LÖPANDE LÅTER DIG TESTA NYA SAKER.
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CHECKLISTAN

CHECKLISTAN FÖR  
FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL

 SEX SMARTA STEG TILL LYCKAD E-HANDEL

STRATEGI
Definiera önskvärda tillväxtmål  

och bestäm om plattformen även ska  
vara ett arbetsverktyg. Stäm av mot  

bolagets övergripande strategi.  
Lägg tid på ett gediget grundarbete.

 UPPFINN INTE HJULET
Inspireras av andras ”best practice”-case så  

kan du frigöra tid och resurser på bra 
marknadsföring av din E-handel. Använd  
t ex färdiga modeller och klargör vad som 
ska uppnås för att maximera din budget. 

Kom ihåg: dyrast är sällan bäst.

SYSTEMATISERA  
SORTIMENTET

Satsa på ett bra PIM-system (Product infor-
mation management) för att möjliggöra ett  
levande och intressant sortiment. Med PIM 

får du kontroll och höjer kvalitéten på  
produktinformation. Med PIM får du  
effektiv hantering av produktdata och  

processer – allt i ett enda system. 

HA KOLL PÅ MÅLBILDEN 
SKAPA EN PLATTFORM
Skapa en plattform som enkelt kan vi-

dareutvecklas och där försäljningen  
kan växa obegränsat i samma plattform. 

Då har du bästa möjliga sätt att  
fokusera på din tillväxtresa. 

ANVÄND TIDEN RÄTT
Ramar för en bra och långsiktig  

planering hjälper till att frigöra tid  
och energi som boostar såväl E-handel  

som övrig försäljning. 

SE TILL ATT SYNAS
Du har nog redan hört det till leda – 
digitalisera eller gå under. Nyttja alla 
fantastiska möjligheter som ges för  
din digitala marknadsföring. Sociala 
medier, adwords. SEO-optimering  
– se till att du förstår hur content  

marketing kan hjälpa just din affärsidé 
att stå ut, synas och växa. 

1

4

2

5

3

6
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GOSH - IT́ S GOT  
TO BE GREAT!

G osh centrala organisation och de 
lokala medlemsbutikerna träffas 
regelbundet för utbildning och 

trendspaning där de får senaste nytt från 
leverantörer och andra viktiga partners.  
Under 2016 fyllde Gosh 10 år vilket firades 
med en stor galakväll i samband med Gosh-
dagarna i Stockholm.

HYLLNINGAR OCH HEDERSUTMÄRKELSER
10-årsfesten bjöd på många inspirerande 
tal, prisutdelningar och flera spontana  
framträdanden. Gosh styrelseordförande 
Per Pettersson bjöd på dans från scenen och 
Erik Ramneskog från W.O.R.X i Malmö 
svarade för kvällens entré som han senare 
krönte med att vinna en resa till New York.

- Jag blir lika glatt överraskad varje gång 
jag träffar det här härliga Goshgänget. Att 
det finns så många fantastiska profiler och  
personligheter – som dessutom alltid är 
redo att bjuda på sig själva - gör mig jätte-
stolt. Att alla dessutom är engagerade och 
skickliga företagare gör det hela ännu bättre,  
säger Caroline Rosado, VD på Gosh.
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VÄRLDENS VARUMÄRKEN
De årligen återkommande Goshdagarna 
innebär att alla medlemmarna får möjlig- 
het att byta erfarenheter och träffa repre-
sentanter från världens stora varumärken  
inom branschen. 

- Alla ”Goshare” är lokalt förankrade och 
därmed också experter på sina marknader.  

Även om alla har bra kunskaper inom allt  
från ekonomi och försäljning till produkt- 
utveckling, är det aldrig fel med ny kun-
skap, i synnerhet nu när våra digitala 
satsningar börjar vara redo att rullas ut, 
säger Caroline Rosado, VD på Gosh.

Medlemmarna utvecklas hela tiden  
genom en offensiv utbildningsstrategi och 

under 2017 satsar Gosh-kedjan vidare på 
intern utveckling, tätare, mer träffsäker 
marknadsföring och erbjudanden mot 
marknaden.

ARTIKEL

GOSH - IT́ S GOT  
TO BE GREAT!

Hösten 2016 samlades medlemmar, leverantörer och 
partners för en fantastisk galakväll med god mat,  
underhållning, tal och massor av vinnare i centrum.

- På 10 år har vi gått från idé till rikstäckande kedja 
och vi växer hela tiden med  medlemmar, partners och 
omsättning, säger Gosh vd, Caroline Rosado.

Stor galakväll i samband med Goshdagarna 2016. Gosh fyllde 10 år med medlemmar, partners och leverantörer på plats.



ARTIKEL

 

Goshmedlemmarna ses minst två gånger per år och Goshdagarna är välbesökta arrangemang där medlemmar 
får utbildning, trendspaning och ny kunskap från marknaden, leverantörer och andra partners.

”På 10 år har vi gått från idé till 
rikstäckande kedja. Idag växer vi  
med nya medlemmar, partners 
omsättning och står redan med  
ena benet i den digitala världen”  

CAROLINE ROSADO, VD GOSH

”Med Gosh blir vi starkare med bibehållen lokal identitet. 
Kedjan driver viktiga frågor som kommer att bli 
avgörande för våra butiker framöver. ” 

Per Pettersson, idépoolen, Piteå samt  
Heikkis & Idépoolen, Luleå

”Gosh har en stark framtidsvision och ger mig starka 
avtal med de bästa leverantörerna.” 

Linus Larsson, AKH AB Bromma, Hammarby Sjöstad, 
Uppsala och Västerås

”Vi har testat andra kedjor innan vi såg att 
Gosh var det självklara valet. En stark  
grupp som jobbar med ständig utveckling.” 

Christer Tollstedt, Hudik Profil, Hudiksvall

GOSH CENTRALA ORGANISATION OCH DE LOKALA  
MEDLEMSBUTIKERNA TRÄFFAS TVÅ GÅNGER PER ÅR 

1. Extremservice
2. Ny E-handelsplattform våren 2017
3. Urval av världens starkaste 

varumärken.
4. Hög grad av affärsetik och hållbarhet
5. Lokal närvaro - centrala muskler
6. Kvalitetssäkring i alla led

Sveriges största medlemägda kedja inom workwear och profil, idag 34 butiker 
från Boden i norr till Malmö i söder. Samarbetar med världens starkaste 
varumärken och stod för inköp om totalt 100 msek 2016. 

STARKA SKÄL
ATT VÄLJA GOSH

6

GOSHFAKTA
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AKH-Crew, Vinnare av årets medlemsföretag 
 inom Gosh 2016.

Helena Grand, Fristads Kansas Lena Schelin, 4 Work i 
Norrtälje, och Sara Sahlin från Sahlins i Tomelilla

Sara Jaxgård, Victor Hurtig, Jennie Axner & Robert 
Meijer från Deltab Profil & Design i Gävle

Erik Ramneskog W.O.R.X i Malmö, Caroline Rosado, Gosh  
Robert Sundblom med crew från Entrémattan i Avesta

 Robert Sundblom från Entrémattan i Avesta, Caroline 
Rosado från Gosh & Per Pettersson från Idépoolen i Piteå

Mattias och Magnus Nilsson från Action och Trend och 
Patrik Larsson från PLW.

Gosh VD Caroline Rosado tillsammans med vinnaren av 
årets avtalsleverantör inom Gosh: Fredrik Raschke från 
Snickers Workwear och Linus Larson, vinnaren av årets 

medlemsföretag inom Gosh Arbetsklädshuset AKH.
Fredrik Hagström & Adam Strandsten från TradeportToni & Angelica Schelin från 4 Work tillsammans med 

Gosh styrelseordf. Per Pettersson från Idépoolen i Piteå

Joachim Marmstedt från Profilmakarna i Södertälje & 
Stefan Höglund från Sandryds

Tore & Sara Sahlin från Sahlins i Tomelilla Tibor Sarosdi & Fredrik Raschke Snickers Workwear

Här hittar du våra härliga bilder från Gosh 
10-årsjubileum. Många kända ansikten och 
festlig galastämning. Vill du se fler gå in på 
facebook.com/goshsweden

ÖVER 300 
VIMMELBILDER
PÅ FACEBOOK
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till vår medlem Erik Ramneskog från  
W.O.R.X i Malmö som på Gosh 10-års jubileum  

vann en resa till New York City!

Stort tack till våra BLACK-Leverantörer och huvudsponsorer till Gosh-event:

Ett stort 

Annons_Gosh_final.indd   2 2016-08-16   13:23:29
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PRESTERA MAXIMALT  
MED KOKOSNÖTTER OCH 
VULKANISK SAND

VÅR/SOMMARLANSERING:
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   Bekväma kläder ökar 
produktiviteten och  
minskar risken för  
misstag och olyckor «

«
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K läderna spelar roll, det kan alla 
idrottare vittna om. Ja, din presta-
tion är tätt sammankopplad med 

den komfort du upplever. Enligt Gregory W. 
Haggquist, Ph.D, chefstekniker och grund-
are av banbrytande materialtillverkaren 
37.5® kan en idrottares prestation rent av öka 
med upp till 26 procent genom att använda 
sig av avancerad teknik.

Men inte bara idrottsmän. Nu finns nya 
arbetskläder som integrerat 37.5® technolgy,  
för att ge yrkesmän bästa möjlighet att 
prestera. Namnet 37.5® kommer från den 
ideala luftfuktigheten i mikroklimatet när- 
mast huden, och förstås medelpersonens 
ideala kroppstemperatur.

– Ursprungligen satsade vi på att ta fram 
tyger som tog bort kroppsdoft med aktivt kol.  
Men under forskningsförsöken upptäckte  
vi att materialen hade egenskaper som var  
perfekta för att reglera kroppstemperatur, 
berättar Haggquist.

Haggquist upptäckte att man genom att 
väva in aktivt kol i tygets fibrer kunde snabba 
på omvandlingen från vätska till ånga. Vilket 
gör att du effektivt kan kylas ned när du är 
varm och värmas när du är kall. Här skiljer 
sig 37.5® från vanliga fukthanterande mate-
rial genom att man motverkar att kroppen 
alls behöver svettas.

Problemet med material som absorberar 
fukt är att de löser problemet först sedan  
det uppstått. Du svettas, och sen börjar  
materialet jobba. Då är det försent. Bäst är 
ett material som redan i förväg vet vad din 
kropp behöver.

De aktiva partiklarna i fibrerna är utvunna  
ur vulkanisk sand och aktivt kol från kokos-
nötsskal. Det är dessa som åtstadkommer att 
kroppen torkar snabbare och effektivt kyls 
ned. De mikroskopiska kolpartiklarna kan 
nämligen både absorbera och släppa ifrån 

sig den infraröda ljusenergi som kroppen  
sänder ut. Vilket gör att de kyler och värmer 
huden efter behov.

– Vi började med friluftskläder, fortsatte 
med vardags- och sportkläder. Och nu är det 
dags för arbetskläder, säger Haggquist.

Ju bekvämare de som arbetar är, desto 
mer produktiva kan de vara. Samtidigt som 
risken för misstag och olyckor minskar.

Henry Lundberg, utvecklingschef på  
Snickers Workwear säger att allt handlar om 
att öka komforten och att ge yrkesmän en 
bättre arbetsdag.

– Den här tekniken passar våra arbets- 
kläder perfekt med sin överlägsna absorb- 
tionsförmåga, säger han.

Vi testade flera olika tekniker på mark- 
naden. Men ingen reagerade så effektivt som 
37.5®. Enligt Lundberg efterfrågar allt fler 
användare kläder med effektivare kylning, 
ventilation och fukttransport. 

– Att vi inför 37.5® i vår kollektion är vårt 
sätt att möta kundernas efterfrågan – sär-
skilt från dem som arbetar i områden med 
långa, heta perioder, till exempel i Central- 
europa, säger han.

Snickers Workwear var noga med att  
testa 37.5® såväl i laboratorium som i riktiga 
användartest innan man införde det i sin 
kollektion.

– Vi har fått väldigt positiv feedback från 
användare, som betonat just den ökade 
komforten, särskilt under varma förhållan-
den, säger Lundberg.

– För oss passar ett banbrytande material 
i toppklass perfekt med vår målsättning att 
erbjuda marknadens bästa arbetskläder, för 
att öka användarens effektivitet och kom-
fort, säger Lundberg.

37.5® har unika egenskaper, och det känns  
verkligen fantastiskt att vara en av de första 
tillverkarna på marknaden att lansera detta. 
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Ånga

Kroppsvärme

MIKROKLIMAT

Hud

37.5® technology

37.5® technology med aktiva partiklar 
binder och släpper ut ånga för att bibehålla  
en optimal luftfuktighet i hudens mikroklimat.

SÅ FUNKAR DET:
✱ 37.5® technology bygger på att aktiva 
partiklar finns permanent inbäddade i 
fibrerna för att binda och släppa ut 
ånga. Dessa partiklar ökar fiberns yta 
med 800 procent vilket gör att den kan 
avlägsna ånga och fukt på ett helt annat 
sätt än andra tekniker.
Genom att aktivt svara på förändringar i 
kroppsvärmen använder partiklarna 
infraröd energi från kroppen för att 
accelerera fukttransporten och snabba  
på omvandlingen från vätska till ånga, 
vilket ökar torkningsförmågan avsevärt.
Ju varmare användaren blir, desto 
starkare aktiveras fukttransporten och 
desto bekvämare upplevs plagget.

FÖRDELAR MED 37.5® TECHNOLOGY:
✱ Arbetar för att bibehålla ideal  
kroppstemperatur så att användaren 
presterar bättre.

✱ Material gjord med 37.5® technology 
torkar upp till fem gånger snabbare än 
traditionella fukttransporterande 
material.

✱ De aktiva partiklarna finns permanent 
inbäddade i tygets fibrer och kommer 
aldrig tvättas ur eller tappa sin effekt.

✱ Tekniken är framtagen från helt 
naturliga material.

TEXT & FOTO: SNICKERS WORKWEAR

Elitidrottare har länge utnyttjat fördelarna med performance- 
kläder. Nu är det hantverkarnas tur när Snickers Workwear som  
en av de första introducerar 37.5® teknik i sina arbetskläder.
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Känn dig snygg på jobbet. Nu finns byxan som du vill ha. Skön 4-vägsstretch 
som med sin passform sitter som den ska. Diskret förstärkt och med ett 
material som ger full rörelsefrihet.

Förstärkt där det slits. Följsam resår i sidan.
Med Texstar Stretchý får du en byxa som blir din favorit. Förstärkt på insidan av 
benen, längst ner. En elastisk, justerbar midja får dig att trivas och genomtänkta 
detaljer som bakficka, två sidofickor med blixtlås och förböjda knän.

Läs mer på www.texstar.se

FP33 Stretch Pants

Texstar 
Stretchý

NEW!
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Vinn en dag 
med vinnarna.

MED TEXSTAR OCH GOSH

Köp Texstars nya byxa Stretchý (FP33) i dag för att vara med och tävla om 
en heldag på racingbanan med fjolårets STCC-vinnare Polestar Cyan Racing. 
Du får vara med om allt från förberedelser med teamet, följa racen på nära håll 
samt även medåkning efteråt för att verkligen få uppleva farten och kraften. 
I vinsten* ingår dessutom en 3-rättersmiddag samt del i dubbelrum.

* Tävlingen pågår till 30/7 2017. Eventuell vinstskatt bekostas av vinnaren. 
Plats bestäms vid utnämning av vinnare. Tidpunkt sätts efter säsong.

TÄVLING

FARTFYLLD TÄVLING
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Köp Texstar Stretchý (FP33) 
hos din lokala Goshhandlare.

Fyll i kupongen och lämna
i Goshbutiken.

Värde
15 000:-

JAG VILL VINNA EN DAG MED POLESTAR CYAN RACING!

NAMN FÖRETAG

KONTAKTUPPGIFTER BUTIK

SÅ HÄR DELTAR DU:

TÄVLING
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Känn dig snygg på jobbet. Nu finns byxan som du vill ha. Skön 4-vägsstretch 
som med sin passform sitter som den ska. Diskret förstärkt och med ett 
material som ger full rörelsefrihet.

Förstärkt där det slits. Följsam resår i sidan.
Med Texstar Stretchý får du en byxa som blir din favorit. Förstärkt på insidan av 
benen, längst ner. En elastisk, justerbar midja får dig att trivas och genomtänkta 
detaljer som bakficka, två sidofickor med blixtlås och förböjda knän.

Läs mer på www.texstar.se

FP33 Stretch Pants

Texstar 
Stretchý

NEW!
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Den mänskliga foten består av 26 ben, 33 leder och fler än hundra muskler, senor och 
ligament. Det är en komplicerad konstruktion vars välbefinnande är en förutsättning 
för att hela kroppen ska må bra.

– Även om alla funktioner inte syns är JALAS®-skorna är marknadens mest tekniskt 
avancerade skyddsskor, säger Niklas Hermansson på Ejendals.

TEXT: GOSH FOTO: JALAS®

D   et är troligtvis inte många som har 
en skelettfot med sig när de träffar 
kunder och för Ejendals har den 

(dock inte en äkta) blivit ett av de bästa sälj- 
verktygen.

– I flera år har vi i använt oss av såväl isär-
plockade JALAS®-skor som skor i gen-
omskärning på längden) där alla skons 

beståndsdelar kan ses. Det åskådliggör 
skons uppbyggnad och funktioner, säger 
Niklas Hermansson. 

Skelettfoten visar hur foten påverkas av 
skons och sulans utformning. Det är lätt att 
förstå varför t.ex. fotvalvet kan behöva stöd 
när påfrestningarna tydliggörs. 

40 OLIKA TESTER
Innan en JALAS®-sko kommer ut på 
marknaden genomgår den cirka 40 olika 
tester för att godkännas som skyddssko enligt 
Ennormen EN 20345, av oberoende ackredit-
erat testinstitut.

–I princip allt på skon testas, det gäller bl.a. 

tåhättans motståndskraft och spiktramp- 
skyddet, men också yttersulans grepp på oli-
ka underlag samt nötningstest på foder, säger 
Hermansson.

Greppet i olika vinklar testas med glycerol 
på stålplåt och såpa på klinkers. Yttersulans 
flexibilitet och livslängd testas också vilket 
understryker hur viktigt det är att skyddssko-
rna byts med jämna mellanrum för att upp- 
rätthålla en fullgod skyddsfunktion.

– Om du har tappat något på en sko med 
tåhätta ska den bytas. Tåhättan har helt en-
kelt inte samma funktion som tidigare. Det-
samma gäller skor som används i fel miljöer, 
skons livscykel kan påverkas negativt om 
den exponeras för starka kemikalier eller  
liknande, säger Hermansson.

EN SKO FULL  
AV FINESSER

Skelletfoten har blivit ett av 
Ejendals bästa säljverktyg.

ARTIKEL
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FOKUS PÅ ERGONOMI
Det finns två huvudsakliga sätt att tillverka 
skyddsskor: injektering och cementering 
av yttersulorna. Så gott som alla Ejendals 
skyddsskor är injekterade i dag. De har en 
tvåkomponentskonstruktion, vilket inne- 
bär att de har en gjuten mellansula i poly-
uretan och i de flesta fall en slitsula i nitril 
(för värmebeständiga skor), RPU eller TPU. 
Vissa skor har en enkomponentsula i pol-
yuretan. 

 

  Ejendals fokus 
 är att erbjuda marknaden hög- 
kvalitativa skyddsskor med de bästa möjli-
ga ergonomiska egenskaper.

– Att inte ha ont i fötterna är en förut- 
sättning för att man ska må bra på jobbet, 
säger Niklas Hermansson. 

En skyddssko ska vara bekväm, den ska 
vara lätt och sitta säkert på foten. Ejendals 
skor har t.ex. tre olika läster, normal, bred 
och smal. Ejendals FootStop-erbjudande 
(digital scanner) visar vilken sula som pas-
sar för olika individer. 

– Sulorna stödjer och dämpar bättre än 
standardsulan som ligger i skon oavsett om 
du har högt, lågt eller medelhögt fotvalv, 

något som annars ofta löses 
med dyra ortopediska inlägg. 

– Den digitala skannern visar fotens 
exakta mått, typ av fotvalv och belastning-
spunkter. Resultatet ligger sedan till grund 
för val av inläggssulorna som förebygger 
belastningsbesvär i fötterna.

ARTIKEL

SNABB OCH ENKEL 
ANALYS AV DINA  
FÖTTER MED  
FOOTSTOP SERVICE

Fotproblem utvecklas ofta under lång 
tid. Felbelastade fötter kan orsaka 
knä- och höftskador, smärta och 
trötthet. Detta händer vanligen när man 
arbetar på hårda underlag. Det bästa 
sättet att skydda sig mot dessa problem 
är att använda anpassade skor i rätt 
storlek och en innersula som passar 
fötter perfekt. Idén med FootStop 
Service är att förebygga belastningsbes-
vär till följd av felaktig fotställning. Det 
går snabbt och enkelt att göra en analys 
av fötterna med hjälp av den digitala 
skannern. På någon minut levereras 
fotens mått, typ av fotvalv och belast-
ningspunkter. Skannern gör att man 
kan förbättra ergonomin genom att byta 
till rätt anpassade sulor. Ejendals 
säljare har också en portabel skanner, 
vilket gör fotmätningar möjlig på plats 
hos kunderna. 

Ejendals FootStop Service är en enkel 
och effektiv metod att förebygga belast- 
ningsbesvär i fötterna. Den digitala  
skannern visar fotens exakta mått, typ  
av fotvalv och belastningspunkter. 
Resultatet ligger sedan till grund för val 
av skyddsskor och inläggssulor.

SCANNA  
DINA FÖTTER  

HOS DIN LOKALA 
GOSH-BUTIK
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DIGITALA  
DRIVKRAFTER
Vi lever i en tid av extremt tempo vad gäller förändring  
och utveckling. Allt fler idéer går att realisera och aldrig  
har så många stora förändringar skett samtidigt. 

TEXT: ANDREAS THUNHOLM FOTO: CECILIA HJERTZELL, ISTOCK 

ARTIKEL

Cecilia Hjertzell 

DIGITAL  
FRAMTIDS- 

SPANING 

Rapporten  
“Digitalisering och  

hållbart klimat” visar 
hur digitala enheter 
skapar ny kunskap 

kring mänskliga 
beteenden.

Sverige är ständigt i 
topp av World Economic 
Forum mätningar kring 
”informationssamhäl-
lets utveckling”. 2016 
behöll vi senaste tre 

årens tredjeplats.

Brosk till knät, eller ett 
nytt öra? Framtidens 

mänskliga reservdelar 
kommer direkt ur  

3d-skrivaren.
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D   igitalisering, urbanisering och 
globalisering är megatrenderna 
som just nu förändrar samhället i 

grunden. Inget område eller samhällssektor 
kan bortse, alla behöver vi förhålla oss till 
utvecklingen.

Cecilia Hjertzell har arbetat med digital 
affärsutveckling och varumärkesstrategi i 
mer än 15 år, såväl på företagssidan som kon-
sult. Bland de företag Cecilia arbetat med 
för att stärka deras affärsmöjligheter finns 
bland andra Telia, Coop, Sverige, Bosch och 
Bonnier. Med hjälp av djupa kunskaper inom 
teknik och affärsutveckling i kombination 
med beteendevetenskap och design jobbar 
Cecilia med att hitta varje uppdragsgivares 
unika potential i den digitala världen. 

HANDELN TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT
Handeln påverkas kanske allra mest av 
digitaliseringen och globaliseringen idag. 
Den förstnämnda möjliggör effektivare 
beställningar, snabbare leveranser och gör 
erbjudandet tillgängligt året runt, alla ti-
der på dygnet. Med en enkel knapptryck-
ning kan kunden beställa produkter från 
andra sidan jorden och få den levererad 
inom några dagar.

SÅ PÅVERKAS HANDELN I SVERIGE
Cirka fyra av tio svenska företag har idag 
e-handelsförsäljning som riktar sig till utlan-
det. Norge är den viktigaste marknaden och 
även övriga Europa har stor potential. En-
ligt en rapport från PostNord har uppskatt-

ningsvis cirka 3,5 miljoner européer handlat 
från svenska webbsidor under det senaste 
året. Siffran kommer sannolikt att fortsätta 
öka framöver. Och det är bara början.

SAMHÄLLET FÖRÄNDRAS
Nu kommer tekniken som förändrar hela 
vårt samhälle. Virtual Reality-glasögon är  
inte bara för nöje - VR-tekniken i kombina- 
tion med robotar kan lätt förflytta en hant-
verksbransch till skrivbordet. Och vad hän-
der när 3D-printern blir allmängods? Pro-
filprodukter beställs från Kina via ritningar 
och produceras efter behov. Aktörerna på 
marknaden, särskilt de mindre, får nya ut-
maningar i att snabbt ställa om till digitali-
seringens förutsättningar. 

ARTIKEL

Det finns inga unika handlingsplaner  
men det går självklart att lära sig  
från de som varit framgångsrika i  
sitt förändringsarbete.  
 
Gemensamt för de företag och  
organisationer som lyckats är:

1. Kundbesatthet
2. Full koll på tekniken
3. Enkelhet i allt
4. Starkt varumärke
5. Och viktigast av allt: sitt inte  

still, se till att agera! Det är  
alltid svårare att springa om  
någon som hela tiden rör sig.

TA UT DIN DIGITALA  
KURS OCH AGERA NU!  
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TREND

AFTER WORK
Oavsett om du föredrar skogsluft, strandhäng eller värmen framför 
brasan har vi prylarna som håller ångan uppe i både kropp och själ.

SALMING / REK. PRIS: 499 kr   

SNICKERS /  
REK. PRIS: 600 kr   

AVENUE / REK. PRIS: ca 285 kr   

AVENUE / REK. PRIS: 130 kr

SOUTH WEST / REK. PRIS: 349 kr   

Simma, bada, plaska, paddla eller 
lägg dig bara och stek på stranden 
i det senaste badmodet.

100 % vattentät med tillgängliga och bekväma lösningar 
för dig som är på språng. Hitta småsakerna snabbt och 
separera våta plagg från torra.  
Härlig bärkomfort tack vare  
den ergonomiska axel- 
remmen. One size.

Vinlåda och ostset inklusive 
öppnare, skärbräda i trä, två 
ostknivar, allt i trä och  
rostfritt stål. 

Geomugg med kopparisolering, 
håller drycken varm (8 tim.) eller 
kall (24 tim.). Push-on-lock, utsida 
som motverkar kondens. 350 ml.

Superskön Fleecejacka med 
dampassform. Använd separat 
eller fäst i Alma skaljacka. Flera 
fickor, samtliga med dragkedjor 
i kontrastfärg. Levereras med 
utbytbara zip-pullers. XS-XXXL.

BADMODE

VATTENTÄT TILLVARO

LYXA TILL DET

FLEECEJACKA

DRYCKESTIPS
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TRENDALLA PRISER EX. MOMS. Priser med 1-färgstryck avser minimum från 25 st.

& TEKNIK
…för alla dina sinnen. Lyssna, titta och upplev 
känslan av en trådlös tillvaro. Kom ihåg att ta 
höjd för att alltid snabbt kunna ladda om.

AVENUE / REK. PRIS: 135 kr   

CADENCE  / REK. PRIS: 355 kr   AVENUE / REK. PRIS: 382 kr   

VR Headset upplev 360 graders filmer eller spel genom att ladda ner en “Virtual Reality App” eller  
“3D App” på din smartphone. Headset har stoppning för komfort. Justerbar huvudrem. Passar de  
flesta smartphones. Presentförpackning. ABS-plast. 

Vikbara Bluetooth®-hörlurar för sladdfri tillvaro och enkel 
anslutning. Kontroll för musikval och svarsfunktion. Vikbar, 
lätt att ta med. Bluetooth®-räckvidd 10 m. Lev. med kablar.

Quick Charge™, USB AC-väggadapter 
med 4 standard USB-portar och 
1 Qualcomm® Quick Charge™ 
2.0-teknik (laddar upp till 80 % på en 
tim. och flera enheter samtidigt).

TRÅDLÖS TILLVARO

VR-GLASÖGON

ALLTID LADDAD

AVENUE / REK. PRIS: 330 kr

Bluetooth®-högtalare med 
touchfunktion för ändrad 
färg/ljusstyrka. Med klocka/
väckarklocka, fyra ljuslägen 
och Bluetooth®-räckvidd 10 m. 
Avenue presentförpackning.

HÖR 
UPP

Läs mer om ACG  
Accents FX Smart 

Transfer – en helt ny, unik tryckmetod med osynliga koder som 
avläses via app.  

Se sid. 40.
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Inspired by the son of Thor in Norse mythology, 
THE NEW HELLY HANSEN MAGNI SERIES 
embodies its namesake’s young spirit, brute 
strength and innovation. The series is always at 
the forefront of protection, durability and style 
available to man!

The Mjølnir Collection
These products are built to deliver uncompromising
style and performance, and to inspire the same confidence 
that let Thor wield Mjølnir to destroy mountains. The Mjølnir 
collection offers distinct look and uncompromising comfort 
to workers both on and off the job. 

MAGNI WORKPANT
76563

MAGNI WINTERJACKET
71361

MJØLNIR 
CONSTR. PANT

76502

MJØLNIR
WINDPILE JACKET

72271

MJØLNIR 
WINTERJACKET

76269
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1/ VAD HETER NI OCH ERT FÖRETAG?    2/ HUR LÄNGE HAR NI HAFT ER BUTIK?   

3/ VAD ÄR NI SPECIALISTER PÅ (PÅ JUST ER ORT)?  4/ VILKEN ÄR DIN FAVORITPRODUKT I GOSH SORTIMENT?      

1. BMS i Hässleholm  AB ägs av Jeanette  
Tarring & Krister Persson.

2. Sedan 1994.  

3. Arbetskläder och personligt skydd samt 
maskiner och verktyg är vår specialite.

4.Måste vara en rejäl hantverksbyxa, gärna  
med strech typ H.H:s MAGNI.

1. Patrik Svensson, Majvor Svensson, 
Yngve Svensson  AB Fanhultstvätten.

2. Vi startade butiken med yrkes- och  
profilkläder 1998, som ett komplement 
till vårt tvätteri.  Vi har ägt företaget se-
dan 1972. Och företaget startades 1946.

3. Vi är den kompletta partnern när det 
gäller textiler med extremt hög service. 
Både när det gäller tvätt och inköp av 
kläder. Vi är specialister på allt från 
arbetskläder till profilprodukter. Vi har 
även eget tryckeri där vi producerar 
transferdekaler och storformatsprint. 
Stort lager för snabba leveranser.    

4. Finns alldeles för många bra för att 
kunna välja ut enbart en.
 
 

1. Vi heter Promera Yrkeskläder AB.

2 Vi startade vår butik 2007 september, 
alltså 10 årsjubileum i år.

3. Vår styrka är servicen och att det alltid 
finns alternativ vid ett problem.

4. Helly Hansen skorna Rabbora Trail Mid 
är verkligen en lättsåld och uppskattad 
produkt.

GOSH-FAMILJEN VÄXER
Nu åker Goshskyltarna upp i Hässleholm, Älmhult och Karlskrona. Våra 
nya medlemmar är specialister på allt från profil till maskiner, arbetskläder, 
och såklart – extremservice. Läs och lär känna våra nya kollegor.

BMS, HÄSSLEHOLM FANHULTSTVÄTTEN, ÄLMHULT PROMERA, KARLSKRONA

En bra start för ett gott hantverk!
0451 - 38 48 50 www.bms.nu

NYA GOSHMEDLEMMAR

Inspired by the son of Thor in Norse mythology, 
THE NEW HELLY HANSEN MAGNI SERIES 
embodies its namesake’s young spirit, brute 
strength and innovation. The series is always at 
the forefront of protection, durability and style 
available to man!

The Mjølnir Collection
These products are built to deliver uncompromising
style and performance, and to inspire the same confidence 
that let Thor wield Mjølnir to destroy mountains. The Mjølnir 
collection offers distinct look and uncompromising comfort 
to workers both on and off the job. 

MAGNI WORKPANT
76563

MAGNI WINTERJACKET
71361

MJØLNIR 
CONSTR. PANT

76502

MJØLNIR
WINDPILE JACKET

72271

MJØLNIR 
WINTERJACKET

76269



Cottover är en kollektion profilkläder i ekologisk och 
fairtrade-certifierad bomull. Samtliga modeller i 
kollektionen är både Svanenmärkt och GOTS-certifierad.

- Väldigt roligt med en ny partner som arbetar helt 
i linje med Gosh egna riktlinjer kring CSR och håll-
barhet, säger Gosh vd, Caroline Rosado.

V i vill gå i bräschen och påverka 
branschen att arbeta mer håll-
bart. Men det är först när kunden 

väljer den miljömärkta produkten som vi 
gör skillnad, säger Rebecka Svensson, håll-
barhetsansvarig på New Wave Group.

För ett företag med ambitioner att vara 
branschledande inom CSR-arbete och 
som även vill påverka en hel textilbransch 
i mer hållbar riktning räcker det inte att 
lansera enstaka ekologiska/miljömärkta 
produkter. Därför lanserar nu Hefa sin nya 
Cottover-kollektion bestående av tio ut-
valda plagg i upp till tolv färger och dam-, 
herr- och barnstorlekar.

– En bred kollektion för de som är på 
jakt efter riktigt bra profilkläder. Alla 
plagg är tillverkade i ekologisk och fair 

trade-certifierad bomull, all polyester be-
står av återvunnet material, säger Rebecka 
Svensson. 

– Jag är imponerad av New Wave Groups 
initiativ och det har varit givande att föl-
ja deras arbete på nära håll. Utbudet av 
miljömärkta profilkläder har hittills varit 
ganska smalt, men nu är det lättare att 
välja rätt i sitt hållbarhetsarbete, säger Ulf 
Eriksson, ansvarig för Svanenmärkning av 
textilier.

– Vi ville tänka hållbart i alla led, från 
råvara till produkt. Det har varit ett stort 
arbete som tog oss genom hela leveran- 
törskedjan. Nu har vi också börjat titta på 
att konvertera andra delar av vårt sorti-
ment så att även de lever upp till kraven, 
säger Rebecka Svensson.

NY CSR-HJÄLTE  
HOS GOSH

TEXT: ANDREAS THUNHOLM FOTO: COTTOVER
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Förutom Svanenmärkningen och Fair Trade är 
Cottover också märkt med ”GOTS” - Global Organic 
Textile Standard - och följer därmed kraven för miljö  
och sociala villkor i produktionen.  Alla plagg i  
Cottover-kollektionen klarar Svanens högt ställda 
miljö- och kvalitetskrav vilket bl.a. innebär att:

• Många vanliga miljö- och hälsofarliga  
kemikalier har valts bort vid tillverkningen

• Färger och kemikalier som kan ge upphov  
till allergier inte är tillåtna

• Utsläpp av syreförbrukande ämnen från  
tillverkningen är begränsat

GOSHNYHET
SVANENMÄRKT

KOLLEKTION FRÅN  
COTTOVER

SVANEN, FAIR TRADE OCH GOTS
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ÖRA FÖR UTVECKLING?
Att lyssna på din favoritmusik, barnens lek eller hemmaklackens 
hyllning är ett privilegium att få göra livet ut. Därför är rätt  
hörselskydd, använda på rätt sätt är en riktigt bra försäkring. 

I nte ens det bästa hörselskyddet i världen 
kan skydda dig om det inte används på rätt 
sätt. Skillnaden i skyddsnivå mellan olika 

skydd och för olika individer är större än du 
kan tro. Men hur vet du att hörselskyddet verk-
ligen fungerar för dig? 3M™ E-A-Rfit™ Dual- 
Ear Validation System är svaret – det enkla tes-
tet som kan rädda din hörsel.

SÅ VET DU ATT DU HAR RÄTTA SKYDDET
3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System 
mäter precis hur mycket skydd just du får från 
ditt hörselskydd från 3M, såväl hörselkåpor 
som hörselproppar och bygelproppar. När ut-

rustningen väl är riggad går testet på mindre än 
5 sekunder. Med hjälp av en testsignal och fyra 
små mikrofoner mäts sju olika ljudfrekvenser 
utanför och inuti hörselskyddet för båda öro-
nen samtidigt. 

ALLT HANDLAR OM ATT ANVÄNDA RÄTT SKYDD  
OCH PÅ RÄTT SÄTT
En mjukvara räknar fram hur mycket buller 
hörselskyddet filtrerar bort. Har du t.ex fel 
storlek eller form på hörselproppen för just 
ditt öra så skyddar inte proppen som den ska. 
För mycket ljud tränger in i örat och hörseln 
kan skadas.

TEXT: ANDREAS THUNHOLM FOTO: 3M

PRISBELÖNT INNOVATION
Best in Show Award – National  
Safety Congress & Expo (USA).

New Product of the Year Award –  
Occupational Health & Safety (USA). 

Mer information: 
3M Kundtjänst, 0370-65 65 65

Läs mer på https://1105media.com/
Blogs/Company-News/2015/09/
OHS-2015-Prod-of-year.aspx

   Skillnaden i skyddsnivå mellan olika skydd och  
för olika individer är större än man kan tro «
«

   Det enkla testet  
som kan rädda 
din hörsel

«

«

ARTIKEL
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KUGGA UPP 
KAMPANJEN
Gosh avtalsleverantör ACG Accents har släppt en ny, helt 
unik innovation. Det handlar om en ”interaktiv transfer” - 
en ny tryckmetod - som skapar fantastiska möjligheter. 

TEXT & FOTO: ACG ACCENT

A CG Accents FX Smart Transfer 
är en interaktiv transfer som 
förstärker produktvärdet och ger 

fantastiska kommunikativa möjligheter 
till kampanjer och relationsbyggande 
med kunderna. Transfern är helt unik 
och finns redan ute på marknaden.  
 Innovationen är ett revolutioneran-
de verktyg som kommer att ta profil-
företagen/arbetsklädesåterförsäljarna 
ännu närmare kunderna. Med FX Smart 
Transfer är det enkelt att skapa direkt-

marknadsföring i form av kampanjer, 
tävlingar,  eller inträdesbiljetter som all-
tid når kunden och möjliggör maximal 
respons.  
 Smart Transfer kan även användas 
för att kommunicera nyttig information 
som tvätt- och skötråd, kontaktinfor-
mation eller information om plaggets 
tillverkningsmetoder. Metoden är ock-
så ett svåröverträffat hjälpmedel för att 
motverka piratkopiering.
 I varje transfer döljer ACG Accent en 

osynlig kod som kan avläsas via en app 
som enkelt och kostnadsfritt laddas ner 
till telefonen. Peka sen kameran mot 
trycket där Smart Transfer-trycket är 
så scannas det och slussar vidare till en 
landningssida där innehållet enkelt kan 
styras via en webbportal.
 Smart Transfer är först i sitt slag och 
kan redan idag bygga helt nya kund- 
relationer. 

Kom igång  
direkt – ladda ned 

appen gratis till 
din smartphone 

via App Store eller 
Google Play.

ACG ACCENT hjälper kunder, inom 
framförallt textil-, sport- och klädin-
dustrin, att höja värdet på sitt varu-
märke genom produktmärkning i form 

av bland annat tryck, etiketter och 
paketering. Genom egen världsledande 
forskning, smidig logistik, branschens 
bästa modell för e-handel, kunnig 

kundservice,engagemang i miljöfrågor 
och kontinuerliga innovationer för- 
enklar man ständigt för sina kunder.  
Smart Transfer är inget undantag.
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Smart Transfer kommunicerar tvätt- och skötråd, kontakt- och tillverk- 
ningsinformation. Metoden är också ett svåröverträffat hjälpmedel för  
att motverka piratkopiering.

«

«
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3 SNABBA

1. MAGNUS ANDERSSON
VD, Orrefors/Kosta Boda 

1.  Den kommer att fortsätta at växa med ca 10-
15% per år och ta en allt större del av kakan, men 
jag tror för den del inte att traditionell handel 
kommer att försvinna, men måste anpassas till 
de nya förutsättningarna som kommer råda

2. För vår del måste vi fortsätta att stärka vårt 
varumärke och göra ett attraktivt sortiment som 
passar näthandeln.

3. I vårt fall så är det en fantastik möjlighet 
att berätta vår 275 åriga historia för allt fler 
människor. 

2. JESSICA ARKINGER
Marknadschef, Ejendals

1. Precis som många andra branscher kommer  
troligen PPE-branschen också att vara än mer  
närvarande i den digitala sfären. Tydliga trender  
visar att fler affärer kommer att göras via nät- 
handeln. Detta präglas också av att vår bransch 
blir del av en alltmer global värld där kunder och 
distributörer önskar tillgång till information, 
produkt och tjänster utifrån nya krav.

2. Ökad näthandel kommer troligen att föra med  
sig krav på nya affärsmodeller och strukturer.   
Detta är självklart utmanande men skapar också 
fantastiska möjligheter att bygga en global affär 
och globala varumärken.

3. Den digitala utvecklingen möjliggör att vi kan  
erbjuda kunder och distributörer relevant an- 
passad information utifrån deras specifika behov. 

 3. YVETTE GILBERT
VD, Salming underwear
1. Vi tror att den kommer att vara integrerad 
med övrig handel, och att den kommer att öka 
men inte ersätta fysiska butiker. Konsument-
en vill ha valmöjligheten och man pratar om 
nichanel vilket möjliggör detta. Det kommer att 
vara betydligt enklare för konsument att handla, få 
varorna levererade efter önskemål och förenklade 
rutiner vad gäller returer.

2. Konkurrensen hårdnar för fysiska butiker som  
står med personal och hyreskostnader. Men det  
finns ett maxtak även för näthandel och där  
hårdnar även konkurrensen. Vid ökad näthandel  
är vikten än större att fysiska butiker erbjuder 
något mer, till exempel service och upplevelse.

3. Varumärkesleverantörer kan kommunicera  
direkt med slutkonsument och skapa en relation.  
Vi kan rikta vårt budskap och nå en specifik 
målgrupp på ett mätbart sätt. Digitalisering och 
näthandel skapar möjligheter till tillgänglighet  
för konsument att ta del av erbjudanden och  
varumärken man skulle ha svårt att hitta annars.

4. JONAS CEDÅS
VD, Sandryds

1. Redan idag sker en betydande del av vår han-
del via nätet. Med den ökningstakten vi har idag 
på e-handeln kommer 2020 vara det året när i 
princip alla ordrar läggs på nätet.

2. Kraven på logistiken ökar. Integrationen mel-
lan leverantör och återförsäljare måste  
förbättras för att möta slutkundens krav på 
snabbhet och precision i leveranserna. 

3. Vi kan nå fler kunder med vårt erbjudande till 
en lägre kostnad.

 
5. TORSTEN JANSSON
Koncernchef, New Wave Group

1. Näthandeln kommer att fortsätta växa, men 
framförallt mellan leverantörer och återförsälj-
are.Vad gäller handeln mellan återförsäljare och 
slutkund kommer den med att växa, men i mer 
begränsad omfattning ( Om man undantager 
färdiga sortiment i Webbshoppar).

2. Att verkligen få ut effektiviseringar och kost-
nadsminskningar på andra områden så de ökade 
kostnaderna för digitalisering blir lönsam.

3. Att våra kunder har tillgång till i stort sett all 
information dygnet runt och möjlighet att
lägga order dygnet runt.

6. CAROLINE ROSADO
VD, Gosh

1. Definitivt mer utbredd och självklar både som 
arbetsverktyg och handelsplats än vad den är idag.  
Detta är en utveckling som är här för att stanna.

2. Ett annat köpbeteende och det kan komma 
att ”slå ut” en del av branschen som inte 
utvecklas digitalt i takt med marknadens behov.

3. Framförallt den effektivisering den medför 
om man använder den på rätt sätt. Vi kommer 
själva jobba mycket med utbildning för att  
lyckas med implementering och sättet att 
arbeta mer digitalt.

1)  HUR SER NÄTHANDELN UT I VÅR BRANSCH ÅR 2020 TROR DU?

2) VAD BLIR DE STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA I OCH MED ÖKAD NÄTHANDEL?

3) VAD SER NI FÖR FÖRDELAR MED DEN DIGITALA UTVECKLINGEN? 

TRE
SNABBA
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Gosh är Sveriges ledande medlemsägda kedja och en 
fullserviceleverantör till företag, stat och landsting.  
Nu finns vi på 34 platser i 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 &
YRKESKLÄDER

VI FINNS PÅ DESSA ORTER
ARBOGA POPS- PO Persson AB
AVESTA ENTRÉMATTAN AB
BODEN BIXZ YRKESKLÄDER & FÖRETAGSPROFILERING AB
EMMABODA Lindahls Yrkeskläder AB
GÄVLE Deltab Profilplagg AB
HISINGSBACKA TRM WORKWEAR AB
HUDIKSVALL HUDIKPROFIL AB
HÄSSLEHOLM BMS I HÄSSLEHOLM AB
KARLSKRONA PROMERA AB
KRISTIANSTAD Kristianstad Textil AB
KUNGSBACKA TRM WORKWEAR AB
LANDSKRONA PL WORKWEAR AB
LULEÅ HEIKKIS & IDÉPOOLEN AB
MALMÖ W.O.R.X (Wind Or Rain Xtratech AB)
MALUNG HEIKKIS & IDÉPOOLEN AB
NORRTÄLJE 4 WORK YRKESKLÄDER AB
PITEÅ ARBETE + ÄVENTYR AB
PITEÅ IDÉPOOLEN I PITEÅ AB
SKOGÅS MATTSSON KONTOR AB
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
SUNDSVALL BACKMARKS 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 AB FANHULTSTVÄTTEN
ÖREBRO Industrihandel AB

Stålgatan 3, 343 34 Älmhult, 0476-15508, www.fanhultstvatten.com




