
Nyhetsbrev #1

http://mailchi.mp/8acc5ae97512/nyhetsbrev-1?e=[UNIQID][17-10-2017 12:54:14]

View this email in your browser

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation anlitade Work & Clothes till det prestigefyllda uppdraget att
designa och tillverka en officiell uniform!
 

Sedan hösten 2016 har ett intensivt arbete pågått

med att skapa en officiell uniform till en hel

yrkeskår. Sveriges Hudterapeuters

Riksorganisation gav det prestigefyllda uppdraget

till Work & Clothes som ingick i en arbetsgrupp

bestående av 5 sakkunniga. Arbetsgruppen

gjorde en gedigen research och djup-dök i

färgpsykologi, form och stillära, funktionalitet,

materialkunskap och miljöaspekter.

Arbetsgruppen involverade även medlemmarna i

beslutsprocessen genom att öppna upp för deras

synpunkter via SHRs interna Facebook sida.

Fokus har genomgående varit att skapa en

uniform som representerar kårens värdegrund

och som varje enskild medlem kan bära med

stolthet. 

Det är ett välkänt faktum att arbetsuniformen är ett effektivt kommunikationsmedel som förmedlar en organisations värderingar utåt

mot kunder, leverantörer och marknaden. Detta faktum är upprinnelsen till att projektet med den officiella uniformen sjösattes av

SHR. Uniformen är exklusiv för Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation och kommer enbart kunna köpas av auktoriserade

medlemmar.

Novus kännedomsmätning, som utfördes 2017 på uppdrag av SHR, visar att 70 % av svenskarna anser att det är viktigt med
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auktoriserade hudvårdare som är anslutna till branschorganisationen. Ett SHR medlemskap blir den enskilde hudterapeutens och

salongens kvalitetsstämpel som kommunicerar ett starkt mervärde till kunderna. 

Drygt ett år senare är arbetsgruppens uppdrag i slutfasen och på Hud & Kosmetikmässan i Kista 7-8 september visades det andra

produktionsprovet upp i Work & Clothes monter. Nästa steg i processen är att få hem ett storleks-set som ska analyseras, provas ut

och godkännas. Därefter sätter slutproduktionen igång och först ut att få sin uniform är Beatrice Ejdemyr. Beatrice vann Yrkes SM

2016 och ska representera Sverige i Yrkes VM i hudvård. Hon är också den som ska premiärvisa uniformen under VM tävlingarna i

Abu Dhabi 14–19 oktober 2017. Det är en värdig arena och passande sammanhang att introducera en yrkeskårs officiella uniform i.

Vi på Work & Clothes är stolta över en sådan storstilad avslutning på vårt uppdrag och tackar för förtroendet. Nu återstår bara att

hålla tummar och tår för att Beatrice ska ro hem det åtråvärda guldet.
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