
 

Ambitiøse unge modedesignere søger mentorer 

Én ting er at være designer. En anden er at være forretningskvinde.  

Det erkender vi på den kreative iværksætter-systue Sylab i Ikast, hvor vi, designerne, nu har brug for kyndig 

rådgivning for at tage vores designs og forretning til det næste niveau.  

Derfor søger vi mentorer med branchespecifik viden, der kan booste os og vores respektive forretninger. 

Måske kan du hjælpe os alle på én gang, måske er du bedre på to-mands-hånd. Begge dele er værdsat.  

Vi er vidt forskellige, vores udfordringer er det samme.  

Herunder kan du derfor læse om os, vores virksomheder og vores udfordringer.  

SANDERMANN:  

SANDERMANN er womenswear med et koncept baseret på bæredygtighed, upcycling og hensynstagen til 

miljø, dyr og mennesker. Designeren bag, Stine Sandermann, arbejder med uld fra danske slagtefår og 

andre overskudsmaterialer. Ambitionen er at skabe et miljøvenligt og etisk korrekt produkt, der stadig er 

fashionabelt, originalt og af høj kvalitet. 

SANDERMANN har brug for en mentor i forhold til udtænkning af nye forretningsmodeller, hvor disruption 

af modebranchen gerne må indgå. Ydermere ønskes sparring til salgspitch og eksekvering. 

http://www.sandermann.net/ 

Think About Sustainability:  

Bæredygtigt kvindebrand, der også pønser på et nyopstartet koncept med dele-tøj/deleøkonomi. 

Mentorhjælpen skal primært bruges til at forbedre salg- og kommunikationskompetencerne samt indkøb. 

http://www.thinkaboutsus.dk/ 

Sara Ditlev:  

Sara Ditlev er specialist I brude- og selskabskjoler, der bliver specialsyet til kunden. Samtidig designer hun 

en underlinje ved navn Nordlyd, der produceres efter standardmål som udgangspunkt.  

Hun har brug for sparring til at finde de rigtige butikker og kunder, forbedring af salgs- og 

regnskabskompetencer samt markedsføring.  

http://saraditlev.com/ 
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BY KARLSEN NORD: 

Virksomheden BY KARLSEN NORD designer skindtasker og -tilbehør med inspiration fra den nordiske natur 

og det unikke, skandinaviske lys. Designer Laura Karlsen ønsker sparring på salg, markedsføring, økonomi 

og pressehåndtering. 

https://www.bykarlsennord.dk/ 

STINE DENGSØ: 
STINE DENGSØ producerer og sælger jakker og frakker til kvinder. Varerne bliver produceret i Danmark. Alle 
styles er limiteret til 100 styk. STINE DENGSØ er ved at have fundet sin stil, både forretnings- og 
designmæssigt. Nu venter salget bare.  
Derfor er det også en mentor, der kan hjælpe med salg, økonomisk overblik, jura, markedsføring og 
pressehåndtering. Drømmen er at finde en salgsagent, der arbejder på provision, og etablere et 
samarbejde.  
http://www.stinedengsoe.com/ 

 

METTE FREJVALD: 
METTE FREJVALD er minimalistisk og tidløs slow fashion med produkter til hele garderoben. METTE 
FREJVALD skaber langtidsholdbart kvalitetstøj, som er relevant i flere sæsoner. Hver kollektion bygger 
videre på den forrige. 

METTE FREJVALD tænker kollektion, produktion og salg på en ny måde, hvor der ikke arbejdes efter de 
traditionelle sæsoner. Der arbejdes med små kollektioner, og tid til at eksperimentere og gå i detaljer med 
hver style prioriteres højt. Der bruges kun overskudstekstiler og derfor findes hver style i meget 
begrænsede mængder. Alt produceres i Danmark, men først når kunden har bestilt.  

METTE FREJVALD har brug for sparring på markedsføring, økonomi og samt hvordan udlandet gribes an.  
https://mettefrejvald.com/ 

Curves By H&L: 
Curves By H&L er en virksomhed, som tilbyder tøj til den modebevidste og selvsikre plus size kvinde. Tøjet 
vil fremhæve de gode elementer ved kvindekroppen. Brandet forhandles pt. hos én forhandler.  
Curves by H&L ønsker mentorhjælp til salg, markedsføring, økonomi, logistik og fragt samt juridisk hjælp. 
https://www.facebook.com/Curverbyhl/ 

By Maja Lervad:  
’By Maja Lervad’ er et skandinavisk upcoming fashionbrand, som designer ready to wear-hovedbeklædning 
til modebevidste og kræftramte kvinder. Et fashionbrand med mål og visioner om at gøre komfortable 
hovedbeklædninger mere fashionable og fremhæve kvinders feminine træk.  

 Virksomheden blev etableret i maj 2016 af Maja Lervad med stærke rødder i halvøen Salling ved 
Limfjorden. Den stærke relation har været medvirkende til at hele processen fra design til produktion 
forgår i Danmark. Alle styles er ”made in Denmark” af lækre, bløde og åndbare materialer.  
 
Udfordringerne er indenfor markedsføring, salg, prissætning og eksekvering af virksomheden.   
https://www.facebook.com/bymajalervad/ 
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