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Fashion Gallery - textilt kontorshotell
utöver det vanliga
Mitt i Borås nya Textile and Fashion Center kommer ”Fashion Gallery” att
husera, ett kontorshotell inriktat på kreativa, producerande modeföretag.
Miljön kommer vara kreativ och gränsöverskridande och mångfalden av
företag, besökare och nätverk blir unik. Genom aktiviteter och möten
förväntas det skapas affärsmöjligheter man inte får någon annanstas.
Tanken är att skapa ett textilt kluster av unga textil- och modeentreprenörer
som med hjälp av varandra och med hjälp av affärsnätverket Marketplace
Borås ska kunna utvecklas till nästa generations stora modenamn.

– Det vi gör för att stötta de företag som finns hos oss bortanför att bara hyra
ut en kontorsyta är att gå till vårt stort affärsnätverk och se hur vi faktiskt kan
hjälpa dem. Det kan handla om olika relationer, hur de ska komma ut på
marknaden, hur de kan skapa omsättning eller hur vi kan hjälpa dem med sitt
resultat till exempel, berättar Nanette Espinasse som är verksamhetschef på
Marketplace Borås.
Det skall i direkt anslutning till kontoren också finnas direktförsäljning till
konsument, vilket på så sätt skapar en omsättning och ett intresse för
företagen.
– Man kan säga att Fashion Gallery är en verksamhet som kommer utvecklas
utifrån kundbehovet. Vi vill att de ska känna att det finns en stor nytta med
att sitta hos oss. Vi känner att det i vår region finns ett stort nätverk för textil
produktion. Oavsett vad det är du behöver så har vi hela systemet runt vilket
är väldigt attraktivt.
Man letar just nu efter intressanta företag och tanken är att de två företagen
som i dagsläget finns knutna till hotellet skall få drygt tjugo grannar lagom
till invigningen i november 2013.
– De krav vi ställer är att det ska vara ett modeföretag inom textilproduktion
och de ska ha produkter att sälja. För just att vi öppnar upp för en publik
försäljningsyta kräver att det finns saker att sälja, och det är också då det kan
bli ett intresse för det. Långsiktigt siktar vi på att även kunna anordna andra
försäljningskanaler så som pop-up-stores, turnéer eller e-handel. Men till att
börja med vill vi lära marknaden att komma och träffa oss. Välkommen!
KONTAKTPERSON: NANETTE ESPINASSE (projektledare Marketplace Borås)
0705-25 88 67
Välkommen till Borås - dagens och morgondagens textilstad
Det håller på att hända något i textilstaden Borås. Saker förändras, uppdateras
och uppfinns. Det som startade med textilmogulen och postorderundret har idag
genererat företag och nätverk så som Gina Tricot, Nelly.com, Fashion Gallery och
Textilhögskolan. För att bara nämna några.
Det är en ny stad som med hjälp av gammal kunskap och stolta traditioner håller
på att växa. En textilstad som inte bara lever på det förgångna utan snarare

blickar mot framtiden. Smarta textiler och kreativitet möter mångårig kunskap,
entreprenörskap och företagsamhet.

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget
har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom
aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott
värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och
näringslivet i Borås.
boras.com
facebook.com/borascom
twitter.com/boraspunktcom
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