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INTRODUKTION

INDHOLD

Velkommen til Dansk Mode & Textil, DM&T i daglig tale – hele branchens organisation, der samler og
repræsenterer alt fra små designdrevne virksomheder og mellemstore modefirmaer til store kommercielle
tekstilkoncerner. Derudover repræsenterer vi også et stigende antal virksomheder inden for beslægtede
brancher som boliginteriør, smykker og brugskunst.
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Siden 1895 har vi været branchens naturlige omdrejningspunkt og mere end 375 virksomheder
nyder dagligt godt af Dansk Mode & Textils faglige rådgivning, inspiration, netværk og rabataftaler.
Vores fornemmeste opgave er at spare vores medlemmer for unødige omkostninger og den usikkerhed,
der kan opstå i en kompleks og omskiftelig branche, samtidig med, at vi bidrager til at udvikle branchen
i den rigtige retning. Vi skaber værdi og tryghed for branchens virksomheder, så de kan fokusere på
at styrke og udvikle deres forretning.
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”Vi er rigtigt glade for DM&T og har brugt dem ekstensivt.
De har været uundværlige for os i de faser med vækst, som vi har været igennem de seneste 10 år.”

”Dansk Mode & Textil er med til at skabe et fælles fundament for branchens virksomheder,
og det vil vi som medlem gerne støtte op om. Jeg finder det enormt værdifuldt altid at have
en sparringspartner som DM&T, der varetager vores interesser og står til rådighed med
en ekspertise og vejledning, der når hele vejen rundt om vores forretning.”

Nicolaj Reffstrup, Co-owner, Ganni

Mads Nørgaard, Owner & CEO, Mads Nørgaard Copenhagen
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TRENDSTUDIET
I Dansk Mode & Textils trendstudie kan designere lade sig inspirere
og arbejde koncentreret med et stort udvalg af trendmaterialer fra
blandt andet Paris, New York og London til den kommende sæson.
Vi samler viden om globale tendenser og orienterer os inden for livsstil, design, mode og interiør
i et kreativt studie, hvor du blandt andet får adgang til:
-

Trend- og farvematerialer, der løbende bliver fornyet,
fra internationale bureauer som Peclers Paris, A+A, Scout og Chiron
Udvalgte danske og internationale magasiner
Det digitale trendbureau Fashion Snoops

Derudover arrangerer vi jævnligt seminarer med førende foredragsholdere inden for livsstil, mode og design.

Trendstudiet i både Herning og København er åbent inden for vores åbningstid. Du er altid velkommen i
trendstudiet og skal blot bestille tid efter aftale hos Bodil Rud Simmelkjær på 9711 7219 eller brs@dmogt.dk.

Trendstudiet er en vigtig del af medlemskabet og har over 1.000 virksomhedsbesøg
om året. Derfor investerer vi årligt i materialer for 1 mio. kroner til glæde for vores
medlemmer. I både Herning og København har vi et bredt udvalg af trendmaterialer
inden for livsstil, dame-, herre- og børnemode, og studiet giver vores medlemmer
en unik mulighed for at fordybe sig i rolige omgivelser.
As Øland, kreativ chef, tlf. 9711 7291, aso@dmogt.dk

”Det er rart at have en brancheorganisation, som føler, at det er deres kald at værne om branchen
og dens virksomheder. Huset fungerer godt og tager fat på mange af de væsentligste udfordringer,
der er i branchen. Trendstudiet er vores designteam også meget begejstrede for.
De besøger det fem til seks gange om året og finder altid de tilgængelige publikationer inspirerende.”
Anders Hust, stifter og adm. direktør, Claire Group

—

”Vi kigger forbi Dansk Mode & Textils trendstudie, hver gang vi skal i gang med en ny kollektion,
og det har vi altid stor glæde af. Udover at det er et godt sted at få inspiration til nye farvekombinationer,
så har vi også mulighed for at danne os et overblik over, hvilke nye materialer vi skal være
opmærksomme på, og om der er noget, som vi har overset - i fred og ro.
Det er et friskt pust og en god start på den kommende sæson at besøge trendstudiet.”
Helle Hestehave, kreativ direktør, Baum und Pferdgarten
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HR-JURA
Ansættelsesforhold, overenskomster og afskedigelser kan give
enhver arbejdsgiver kvaler. HR-afdelingens to advokater rådgiver om
de HR-juridiske regler mellem arbejdsgiver og medarbejder,
så du kan træffe de rigtige valg i din virksomhed.
Du kan altid kontakte HR-jura, hvis du er i tvivl om rettigheder og pligter, eller hvis du pludseligt bliver mødt
af et specifikt krav fra en medarbejders fagforbund eller advokat. Rådgivningen omfatter blandt andet:
-

Ansættelse af medarbejdere og
rekrutteringsmateriale
Ansættelseskontrakter
Direktørkontrakter
Løn og lønstatistik
Ferie
Graviditet og barsel
Sygdom
Funktionær og ikke-funktionær

-

Sælgere
Distance- og hjemmearbejde
Udstationering
Kompetenceudvikling og tilskud
Opsigelse og bortvisning
Overenskomster
Udarbejdelse af personalehåndbog

Derudover får du også adgang til vores udvalg af e-bøger og toolboxes, som løbende udvides.

For nylig havde jeg en sag med HK, hvor de lagde ud med at kræve et beløb
svarende til 33 måneders løn for et Dansk Mode & Textil-medlems opsigelse af en
medarbejder. Vi forhandlede sagen og endte med et forlig på 2,5 måneders løn.
Det er et klart eksempel på, at arbejdsgivere kan få brug for juridisk modvægt til
fagforbund og medarbejderrådgivere.
Michael Lund-Nielsen, chefadvokat, HR & agentforhold, tlf. 9711 7235, ml@dmogt.dk

Vi løste en sag, hvor et medlem ønskede at omstrukturere designfunktionen og
flytte arbejdspladsen til udlandet. Teknisk Landsforbund protesterede og kaldte
opsigelsen af designeren for usaglig – der var stadig designopgaver i virksomheden
- og medarbejderen kunne sagtens forblive designer i den danske afdeling, lød deres
argument. Teknisk Landsforbund krævede en godtgørelse på fire måneders løn,
men da DM&T kom på banen og indledte dialog, blev forbundet til sidst overbevist
om, at det ikke ville være muligt at vinde sagen, som derfor blev frafaldet uden
omkostninger for virksomheden.
Lars Schandorff, advokat, overenskomstchef, tlf. 9711 7236, ls@dmogt.dk

“Med et medlemskab hos DM&T er vi hos Pilgrim altid sikret professionel sparring,
rådgivning i konkrete og generelle sager samt juridisk hjælp, hvor det måtte være nødvendigt.
Medlemskabet giver os en værdiskabende og faglig medspiller, der kender branchen
og kan rådgive os troværdigt og specifikt - i øjenhøjde.”
Annemette Markvad, CEO, Pilgrim
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AGENTER & DISTRIBUTØRER
Vi hjælper med kontrakter, agentlister og juridisk rådgivning og sparring
om agenter og distributører. Kontakt gerne din rådgiver inden opsigelse af
en agent eller distributør og hør nærmere om, hvilke forhold
man skal iagttage før opsigelsen.
Du kan altid kontakte HR-jura, hvis du er i tvivl om rettigheder og pligter, eller hvis du pludseligt bliver mødt
af et specifikt krav fra en medarbejders fagforbund eller advokat. Rådgivningen omfatter blandt andet:
AGENTER
- Agentkontrakt på fire forskellige sprog
(dansk, engelsk, tysk og fransk)
- Agentlister – find din agent her
- Gennemgang af agentkontrakter
inden indgåelse
- Rådgivning og sparring om agentforhold:
· Brug af prøveperiode
· Eksklusivrettigheder
· Fastsættelse af forpligtende klausuler om
salgsmål, modregning
· Forholdet til konkurrenter
· Modregning i provision og andre klausuler
om provision
· Agent eller ansat sælger?
- Rådgivning og sparring ved tvister i
forbindelse med opsigelse af agenten:
· Rådgivning om goodwill kompensation
ved opsigelse
· Ophørsaftaler med agenter på to 		
forskellige sprog (dansk, engelsk)

DISTRIBUTØRER
- Distributørkontrakt på to forskellige sprog
(dansk, engelsk)
- Gennemgang af distributørkontrakter
inden indgåelse
- Rådgivning og sparring om agentforhold:
· Minimumskøb
· Eksklusivrettigheder
· Immaterielle rettigheder
- Rådgivning og sparring ved tvister i
forbindelse med opsigelse af distributører:
· Opsigelsessituation
· Opsigelsesaftale
· Varelageret ved opsigelse

HENVENDELSER OM AGENTER
Lars Schandorff, advokat, overenskomstchef,
tlf. 9711 7236, ls@dmogt.dk

HENVENDELSER OM DISTRIBUTØRER
Rikke Mynster Johansen, advokat,
handelsjura & told
tlf. 9711 7222, rmj@dmogt.dk

Derudover får du også adgang til vores
udvalg af e-bøger og toolboxes, som løbende
udvides.

Michael Lund-Nielsen, chefadvokat,
HR & agentforhold
tlf. 9711 7235, ml@dmogt.dk

Camilla Christensen, advokat (L),
handelsjura
tlf. 9711 7245, cc@dmogt.dk

Michael Hillmose, international chef,
tlf. 9711 7294, mhi@dmogt.dk

side 9

DANSK MODE & TEXTIL

DANSK MODE & TEXTIL

HANDELSJURA & IPR
Dansk Mode & Textil rådgiver inden for immateriel ret,
handel og kontrakter. Et juridisk team står altid klar til at løse præcis
din aktuelle udfordring, så du også kan spare anseelige summer
på ekstern juridisk assistance.
Vi er din virksomheds juridiske sikkerhedsnet og tilbyder dig:

JURIDISK HOTLINE OG RÅDGIVNING OM KØB, SALG, MARKEDSFØRING
SAMT E-HANDEL
Juridiske forespørgsler, herunder:
- Købelovens regler: Reklamationsret, mangler og forsinkelse
- Produktansvar
- Webshop: Handelsbetingelse, Cookie- og privatlivspolitikker, 			
fortrydelsesret, mm.
- Konkurrencer
- Markedsføringskampagner
- Manglende betaling af debitorer:
Konkurs og virksomhedens muligheder for inddrivelse
- Screening af erhvervslejekontrakter
- Anmeldelse af falske danske hjemmesider til Bagmandspolitiet
RÅDGIVNING I KONTRAKTER
DM&T råder over en række standardkontrakter på både dansk og engelsk,
som medlemmer frit kan benytte og få rådgivning i, herunder:
- Salgs- og leveringsbetingelser
- Eneforhandler- og distributøraftaler samt selektiv distribution
- Leverandør- og produktionsaftaler
- Licensaftaler
- Royaltyaftaler med offentlige personer
- Freelance designeraftaler
- Konsignationsaftaler
- Fortrolighedsaftaler/NDA
RÅDGIVNING I IMMATERIELLE RETTIGHEDER
- Produktefterligning/kopisager: Forhandling, strategi og konfliktløsning 		
udenfor retssalen
- Regler for adfærd på sociale medier
- Varemærkerettigheder
- Designrettigheder
- Ophavsret: Ret til billeder og citater samt samarbejde med
influencers/bloggere
Derudover får du også adgang til vores udvalg af e-bøger og toolboxes, som
løbende udvides.

INTERNATIONALT
NETVÆRK

KONFLIKTLØSNING
Vi assisterer ved forhandling
af forlig uden for retten.
Hvis sagen ikke løses, har vi
indgået samarbejdsaftaler
med Danmarks førende
advokatkontorer om
retssagshåndtering til
fordelagtige priser.

DM&T udvider løbende
samarbejdet med udenlandske
advokatkontorer. Vi sørger for,
at vores medlemmers
problemstilling skæres til,
inden sagen overgives.

Mod mindre betaling
tilbyder vi også mediation
i tvister mellem
medlemsvirksomheder.

”Vi er nyt medlem hos Dansk Mode & Textil, og det har bestemt været alle pengene værd.
Den service, vi har oplevet i den juridiske afdeling, på den korte tid vi har været medlem,
er både mere kompetent, hurtigere og mere serviceminded end noget andet sted, vi har oplevet.
Vi kan varmt anbefale medlemskabet.”
Peter Jørgensen, CEO, CECILIE Copenhagen

Med ca. 1.000 rådgivninger om året har vi opnået en unik indsigt i – og
fortrolighed med – mode- og tekstilbranchens problematikker. Vi kender vores
medlemmer godt og kan derfor tilbyde professionel sparring, uanset om det
gælder hverdagens udfordringer eller større komplekse kontrakter og kopisager.
Rikke Mynster Johansen, advokat, handelsjura & told. tlf. 9711 7222, rmj@dmogt.dk
Camilla Christensen, advokat (L), handelsjura. tlf. 9711 7245, cc@dmogt.dk
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PERSONDATA
Som medlem af DM&T får du adgang til vores omfattende
toolbox om Persondataforordningen, også kendt som GDPR.
Den guider dig igennem alle relevante forhold og sikrer,
at din virksomhed lever op til lovgivningen.
DM&T’s toolbox giver det fulde overblik over Persondataforordningens krav på en let og simpel måde,
og de mest relevante dokumenter er klar til download og udfyldelse. Især ved håndtering af persondata
overfor medarbejdere og kunder skal virksomheden opfylde særlige krav.
Datatilsynet holder øje med, om virksomhederne overholder Persondataforordningens krav,
og DM&T følger udviklingen tæt og informerer via Textuelt, når Datatilsynet udgiver nye vejledning
eller træffer afgørelser. Manglende overholdelse af Persondataforordningen kan nemlig betyde
store bøder og tab af omdømme.
DM&TS TOOLBOX INDEHOLDER FØLGENDE DOKUMENTER:
- Fortegnelse over persondata ved personaleadministration
- Fortegnelse over persondata ved samarbejdspartnere
- Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger ved persondata
- Intern persondatapolitik
- IT-politik
- Politik for kommunikation på sociale medier (SoMe politik)
- Tillæg til ansættelseskontrakt
- Samtykkeerklæring ved brug af medarbejderfotos
- Samtykkeerklæring ved indhentelse af referencer
- Cookie politikker
- Eksterne persondatapolitikker
- Handelsbetingelser med persondataklausul
- Procedure for anmeldelse af brud
- Databehandleraftale
- Kontrolskema
Dokumenterne er mod gebyr også tilgængelige på engelsk.
HR-RELATERET PERSONDATA
Michael Lund-Nielsen, chefadvokat, HR & agentforhold,
tlf. 9711 7235, ml@dmogt.dk
Lars Schandorff, advokat, overenskomstchef,
tlf. 9711 7236, ls@dmogt.dk
PERSONDATA I HANDELSJURA
Rikke Mynster Johansen, advokat,
handelsjura & told
tlf. 9711 7222, rmj@dmogt.dk
Camilla Christensen, advokat (L),
handelsjura
tlf. 9711 7245, cc@dmogt.dk
DIGITALE OG TEKNISKE FORHOLD
VED PERSONDATA
Jakob Simmelkjær, digital rådgiver,
tlf. 9711 7209, js@dmogt.dk
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TOLD &
INTERNATIONAL HANDEL

DIGITAL

I en globaliseret verden kræver det omfattende international viden
at begå sig på tværs af grænser som virksomhed. Derfor leverer vi facts,
service og rådgivning om told og international handel,
når det gælder import og eksport.
TOLD
Vi hjælper med toldspørgsmål i forbindelse
med både import og eksport til og fra EU
samt handelspolitiske tiltag, der berører din
virksomhed:
- Oprindelsesregler og dokumentation
- Varekoder og toldsatser
- Toldværdi
- Toldsager af principiel karakter
- DM&T er repræsenteret i 		
Skatteministeriets centrale Toldudvalg

EKSPORT OG INTERNATIONALISERING
Vi yder bred og dybdegående rådgivning
om forhold, som vedrører afsætning af varer
i udlandet. Vores service omfatter blandt
andet:
- Kollektive eksportfremstød
- Afsætning og eksport
- Leverandør- og produktionsaftaler
- Markedsinformation
- Eksporttekniske spørgsmål
- Kontaktnetværk i Danmark og udlandet.
Her hjælper vi også med information om
salgsagenter i udlandet

HANDELSPOLITIK
- Generel handelspolitik
- Protektionisme og antidumping
- Frihandel – handelsaftaler mellem
EU og tredjelande
- Politisk interesse

Derudover får du også adgang til vores
udvalg af e-bøger og toolboxes,
som løbende udvides.

DM&T Digital er din uvildige sparringspartner, og vi hjælper dig med
spørgsmål inden for IT og henviser til vores netværk af specialister,
når det kræves. Du kan trygt henvende dig til os angående:
IT-PROJEKTER
DM&T tilbyder en unik analysemodel og
hjælper med at finde den rette leverandør
og de systemer, der fungerer for netop din
virksomhed. Vi kortlægger jeres behov og
interne processer, så vi sammen kan sikre
et optimalt projekt. Vi hjælper blandt andet
med:
- Opstart og tilrettelæggelse af 		
projektforløb
- System- og leverandørvalg
- Benchmarking
- Gennemgang af projekttilbud
- Deltagelse i styregruppe

SPARRING OM ARBEJDSGANGE
Via et indgående kendskab til de
arbejdsgange, vores medlemmer typisk har
til fælles, kan vi hjælpe dig med at se din
virksomhed efter i sømmene og optimere
samt udpege de områder, der kræver særlig
opmærksomhed i dit IT-projekt.
INNOVATION
Vi sørger for at følge den generelle udvikling,
så vores ekspertise står mål med vores
medlemmers digitale ambitioner og bidrage
til optimeringer i deres værdikæde. Desuden
laver vi dybere research og vurdering af nye
løsningsmuligheder og deltager gerne som
sparringspartner i pilotprojekter.

E-HANDEL
- Overblik over web-platform
- Modern marketing & Customer 		
Experience
- Integrationer til øvrige systemer

PEER-2-PEER NETVÆRKET
Vi indgår partnerskaber med de mange
IT-leverandører, som henvender sig til
vores branche for at kæde leverandørerne
sammen, så vi med tiden vil se flere
gennemprøvede sammensætninger af ’Best
of Breed’-løsninger og leverandører.

IT-INFRASTRUKTUR
- Klienter og servere
- IT-sikkerhed m.m.

”Vi har netop godkendt ny omnichannel strategi, der skal gøre os mere digitaliseret og aktive
på tværs af alle kanaler. Det stiller store krav til vores interne systemer, og her har DM&T’s digitale
ekspertise været uundværlig. De har været med hele vejen og bl.a. hjulpet os med at finde de helt rigtige
underleverandører, der kan bidrage til at kvalitetssikre vores planer for forretningen fremadrettet.”
Peter Hulweg Christiansen, CEO, Georg Jensen, Damask

Vi står klar med den nødvendige ekspertise og rådgivning om de tekniske krav, der
skal være i orden, før varer handles på tværs af grænser.
Samtidig er et område som told meget komplekst, og noget, der særligt i
tekstilbranchen, kan volde store kvaler. Vi hjælper derfor vores medlemmer med
at overskue reglerne og sikrer, at de ikke kommer i toldmæssigt uføre.

Et godt IT-projekt starter allerede, inden der er et egentligt projekt, og det er her, at
vi i DM&T giver størst værdi for vores medlemmer.
Jakob Simmelkjær, digital rådgiver, tlf. 9711 7209, js@dmogt.dk

Michael Hillmose, international chef, tlf. 9711 7294, mhi@dmogt.dk
Rikke Mynster Johansen, advokat, handelsjura & told. tlf. 9711 7222, rmj@dmogt.dk
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TEKNIK & MILJØ
Dansk Mode & Textil tilbyder sparring, rådgivning og viden om en lang
række områder inden for kemi, teknik, miljø, arbejdsmiljø og branchens
uddannelser. Vi hjælper dig med at holde styr på lovgivning og udvikling
på området.
Rådgivningen omfatter blandt andet:
-

Affald
Arbejdsmiljøforhold
Branchens AMU-, erhvervs- og 		
videregående uddannelser
Børn og unges arbejde
CE-mærkning
Emballage
Energi
Forbrugerforhold
Grønne afgifter
GINETEX

-

Kemi i tekstiler
Miljøforhold
Miljømærker
Miljøledelse
PVC og blødgørere
REACH
Renholdelsesmærkning
Standardisering
Tekstilmærkningsforordning
Vejledning/påbud/forbud fra 		
Arbejdstilsynet

GINETEX

Som medlem hos DM&T kan du være helt tryg. Vi rådgiver nemlig din virksomhed
om miljø og teknik på højt niveau, uanset om det er mode-, interiør-, smykke- eller
tekstilbranchen, du befinder dig i.

Dansk Mode & Textil er dansk repræsentant for GINETEX – organisationen,
der ejer rettighederne til de mest anvendte vaskeanvisninger (trekanten,
cirklen, firkanten osv.). Det er sat i verden for at udbrede et fælles system,
der gør det nemmere for forbrugeren og virksomhederne at vejlede i vask af tekstiler.
Som medlem kan symbolerne benyttes gratis og uden risiko i både Danmark
og udlandet.

Jette Lindgaard, teknik- & miljøchef, tlf. 9711 7216, jl@dmogt.dk

”Det har været afgørende for os at kunne benytte ekspertisen hos DM&T, både inden for
HR og handelsjura, men også i forhold til at få den nyeste information om retningslinjer,
lovgivning og kemi – samt sparring vedrørende kvalitetssikring, tests, compliance og miljø.
Ekspertisen inden for netop tekstil skaber et værdifuldt samarbejde, hvor DM&T som kompetent
og oplyst partner gennem mange år har stor indsigt i vores brand, og i hvilken retning
vi ønsker at bevæge os.”
Mette Bendix, produktdirektør, Kvadrat
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CSR
I CSR-afdelingen hjælper vi din virksomhed med at arbejde med
samfundsansvar, så det giver størst mulig værdi for forretningen.
Hos Dansk Mode & Textil får du 1:1 rådgivning om praktisk CSR tilpasset netop din virksomhed.
Rådgivningen omfatter blandt andet:
-

Hvordan I udvikler en CSR-strategi
Hvordan CSR forankres i virksomheden
Leverandørstyring
Opfølgning
Rapportering og kommunikation
Certificeringer og standarder
Bæredygtige materialer
Kemikalier
Miljøstyring
Cirkulær økonomi

Ligeledes får du adgang til Dansk Mode & Textils toolbox til ansvarlig virksomhedsadfærd, og en udførlig
guide til at efterleve gældende internationale standarder. Derudover får du også adgang til vores udvalg af
e-bøger og toolboxes, som løbende udvides.

DM&T giver dig også:
NETVÆRK
- Sparring og erfaringsudvikling, som CSRudfordringer, med lignede virksomheder
- Ekspertoplæg og virksomhedsmøder

VIDENSDELING
- Nye regler, initiativer og værktøjer
- Kurser, seminarer, gå-hjem-møder og
konferencer
- Redskaber til hjælp for 			
medlemmernes CSR-arbejde, fx DM&T’s
branchetilpassede Code of Conduct

PROJEKTER
Vi involverer os i en række projekter, der
styrker og udvikler branchen, heriblandt:
- Branche-code for CSR
- Fair Fashion
- Step Up, partnerskab med Dansk Erhverv/
Wear og Global Fashion Agenda
- Textile East Africa i samarbejde med
Håndværksrådet
- Tirupur: Udbredelse af miljømærker
blandt leverandører til danske SMV’er i
samarbejde med Håndværksrådet

POLITISK ARBEJDE
Dansk Mode & Textil er medlem af Etisk
Handel, vi sidder i styregruppen for CSR
i Euratex, vi samarbejder med vores
europæiske søsterorganisationer om CSR
og EU-Kommissionen hører os i spørgsmål
om CSR.

”I min rolle som CSR Manager har jeg meget stor værdi af DM&T’s kompetente CSR-team,
der repræsenterer en meget stor vidensbank, når det kommer til internationale og nationale retningslinjer,
ansvarlig leverandørstyring, certificeringer, kemikaliehåndtering og generel udvikling på området.
Rådgivningen er altid meget relevant, praktisk orienteret og formuleret på en meget jordnær måde.”
Mille Kyvsgaard, CSR Manager, PWT Group
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CSR er ikke raketvidenskab, men det kan virke uoverskueligt at finde ud af, hvordan
man lige kommer i gang eller løser en konkret udfordring. Det hjælper vi dig med, så
du kan styrke din forretning.
Pia Odgaard, CSR-chef, tlf. 9711 7298, po@dmogt.dk

ANBEFALING
Dansk Mode & Textil anbefaler sine medlemmer at arbejde med samfundsansvar i
henhold til internationale retningslinjer som OECD Guidelines, UN Global Compact
og UN Guiding Principles on Human Rights and Business.

DANSK MODE & TEXTIL

DMOGT.DK & TEXTUELT
Dmogt.dk og vores nyhedsbrev Textuelt er din vidensportal,
som dækker alt det vigtige, der sker i branchen.
Vores dækning gør dig i stand til at tage de rigtige, oplyste valg
og inspirerer dig til at tænke i nye baner, så du kan udvikle dig
i takt med de tendenser, der præger branchen.
På dmogt.dk får du din egen profil, hvor du kan tilpasse indholdet, så det passer til dine behov.
Dmogt.dk er din genvej til:
-

-

E-bøger og toolboxes om bl.a. den nye ferielov, GDPR og ansvarlig
virksomhedsadfærd. Vi udbygger løbende samlingen, så du kun behøver
at lede ét sted, når du mangler viden om og værktøjer til at håndtere et 		
aktuelt emne.
Branchenyheder
Branchestatistik
Informationsdatabase inden for alle rådgivningsområder
Artikler om relevante emner fra vores rådgivere
Jobbørs, hvor medlemmer kan opslå ledige stillinger med betydelig rabat
Standardkontrakter og kontraktudkast
Nyhedsbrev
Guide til rabataftaler
Kalender med kurser og arrangementer

Vores hjemmeside giver dig en let og overskuelig adgang til Dansk Mode & Textils
viden, når det passer dig. Textuelt er hele branchens nyhedsbrev, og her sørger vi
for at give dig et hurtigt overblik over de forhold, der påvirker og optager branchen
netop nu.
Simon Hansen, presse- og kommunikationschef, tlf. 90711 7292, sh@dmogt.dk

—

“Vi kan og bør lære af hinanden på tværs af branchen. Til DM&T’s Topmøde 2018
mødte jeg eksempelvis folk fra branchen, som jeg nu er i dialog med, hvor vi deler erfaringer,
kontakter og mulig forretning mellem os.
Vi har brug for en instans til at samle branchen og til at tro på, at vi står stærkere sammen.”
Thomas Refdahl, Co-Founder og CEO, ARKK
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KURSER & EVENTS
Vi udbyder i samarbejde med blandt andre VIA, KEA og IBC
en lang række kurser, der matcher mange af vores medlemmers behov.
Derudover tilbyder vi events med vores rådgivere og nationale såvel
som internationale eksperter.
Vi klæder din virksomheds medarbejdere på med ny viden, blandt andet i form af:
-

Vores årlige topmøde
Brancherettede kurser
Juridiske kurser
Tekniske kurser
Salgskurser
Markedsføringskurser
IT- og Webkurser
Lederkurser
AMU-kurser
Morgen- og gå hjem-møder om aktuelle emner
Inspirationskurser med fokus på trends, tendenser og mode
Medvirken ved planlægning af virksomheders interne kurser
Medvirken ved virksomhedens uddannelsesplanlægning

ALLIANCER
Gennem samarbejde kommer man længst! Derfor arbejder Dansk Mode & Textil for at skabe
relationer til relevante aktører, som kan styrke og udvikle branchen. Vi samarbejder med offentlige instanser,
uddannelsesinstitutioner, nationale og internationale organisationer, og vi varetager branchens
politiske interesser.
Vores samarbejdspartnere tæller blandt andre Global Fashion Agenda, Lifestyle & Design Cluster og Design
Society. Vi er også en del af Dansk Arbejdsgiverforening, hvor vi bidrager både i det overordnede arbejde
og i forbindelse med overenskomster. Derudover samarbejder vi med Copenhagen Fashion Week og byens
modemesser for at sikre optimale betingelser for udstillere og indkøbere.
Vi varetager samtidig branchens interesser gennem medlemskab af bestyrelser, repræsentantskaber og
aftagerpaneler på Kolding Designskole, VIA Design, KADK og Københavns Erhvervsakademi.
Dermed medvirker vi til at sikre et match mellem branchens fremtidige behov
og dimittendernes kompetencer.
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Omkring 250 af vores medlemmer udstiller under modeugen, hvilket giver os en
vægtig stemme, når vi taler med modemesser og agerer talerør for udstillerne.
Dansk Mode & Textil har en eksklusiv lounge i Bella Center under CIFF, hvor
medlemmer kan holde møder, se udvalgte materialer fra Trendstudiet eller bare
slappe af og få en kollegial snak.
Morten Dybro, salgs- og udviklingschef, tlf. 9711 7206, md@dmogt.dk
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RAMMEAFTALER
Dansk Mode & Textils medlemmer kan med fordel benytte sig af vores
rabat- og rammeaftaler, som vi har fået stablet på benene.
Få et overblik over aftalerne her:

-

Advokat, varemærker og design:
Patrade A/S og Patrade Legal A/S
Advokat, Handelsagenter og 		
forhandlerforhold: Advokatfirmaet TVC
Advokat, IPR, retssager og full-service
rådgivning: Bech Bruun
Annoncering: Mathiesen Media
B2B handelsplatform: JOOR
Betalingskort: Eurocard
Designrådgivning: SPOTT,
boilerehauge.com
Erhvervsleasing: ALD Automotive
Factoring: Midt Factoring
Forsikringer: Topdanmark
Forsikringsmægler og -rådgivning:
Dansø Forsikringsmæglere
Hotel: Scandic, Arp-Hansen Hotel Group

-

Inkasso: Atradius, MODINT
Kommunikation: Hou Media
Kontormaskiner, kopi & print: X&Co
Kreditforsikring: Atradius, Euler Hermes
Kreditoplysninger: Creditreform,
Experian (KOB & RKI)
Logistik: Greenway Logistics
Pension: Danica Pension,
PR-platform: Vocast
Rådgivning inden for kemi, miljø, 		
sikkerhed og tests: Bureau Veritas
Told- og eksportdokumenter: 		
SMVdanmark
Transportforsikring: Topdanmark
Transport/fragt: GLS, UPS Danmark, TNT

Derudover kan du gratis låne lokaler hos DM&T

Detaljerede oplysninger om rabataftalerne finder du på dmogt.dk

Det er vigtigt for os, at vi kan hjælpe vores medlemmer med at spare både tid
og penge og indgå aftaler, der skaber optimale rammer for medlemmerne. Som
eksempel kan en fælles rammeaftale mellem DM&T og Topdanmark nævnes, hvor
de deltagende medlemsvirksomheder i gennemsnit får tilbagebetalt 11 % af den
indbetalte præmie hvert år.
Jan Zacho, økonomidirektør, tlf. 9711 7207, jza@dmogt.dk
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YDERLIGERE
KONTAKTPERSONER
Har du spørgsmål, kan du også altid kontakte

Bodil Simmelkjær
Reception,
Trend & Direktion
Tlf. 9711 7219
brs@dmogt.dk

Jytte Vad
Laugesen
Økonomi &
Administration
Tlf. 9711 7205
jvl@dmogt.dk

Nanna Jungbloot
Medlemsservice
Tlf. 9711 7202
nj@dmogt.dk
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DANSK MODE
& TEXTIL
EST. 1895

Dit sikkerhedsnet
i hverdagen

Herning
Dansk Mode & Textil
Birk Centerpark 38
7400 Herning

København
Dansk Mode & Textil
Frederiksholms Kanal 30 A5, 1.sal
1220 København K

info@dmogt.dk / dmogt.dk

Telefon +45 9711 7200
Telefontid
Mandag-torsdag 8-16
fredag 8-14

