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INSPIRATION
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IDÉER
Vi har gjort om lite. Mindre produktkatalog, mer tankar och idéer 

kring den vardag vi delar med tusentals företag, året runt.

För många organisationer är frågor kring branding viktiga  och 

centrala, samtidigt som de ibland upplevs svåra att hantera.  

Det är mycket tycke och smak och det är alla de där 

frågorna kring behov, logistik, kostnader, synergier.  

Vi på New Wave Profile är proffs på sådant. 

Vi kan hantverket och hjälper våra kunder dagligen.

Med en bra plan och en budget kommer du långt

när det gäller att skapa ett BRANDLIFE för ditt företag.

 

Och vi hjälper dig hela vägen! BÄSTA TIPSEN!
LIFE HACKS • GOODIEBAGS • MÄRKNINGEN

Brandlife_SS23_Omslag_PM.indd   1Brandlife_SS23_Omslag_PM.indd   1 2023-01-05   10:172023-01-05   10:17



I  D E T T A  N U M M E R
SID 4: LEVA SOM MAN L ÄR

Vårt jobb är lite som ett kall.

SID 10: EN GL ASSIG RESA
Sia Glass bjuder på sorbet 

och varumärkestänk.

SID 12: VÅRNYHETER
Låt dig inspireras av det nya.

SID 16: GOODIEBAGS x 5
Låt kunden ta ditt företag med hem.

SID 20: HIGHLIGHTS
Tips vi vill  tr ycka lite extra på.

SID 24: VÅRENS FRÄSCHA JACKOR
Ytterplagg med hög funktionsfaktor.

SID 26: DEN BLOMSTERTEE...
Våra snyggaste tischor. 

SID 28: BASEBALLKEPSEN
Alla älskar vi den loggade ”kepan”.

SID 32: BRAND HACKS
Våra säljare bjuder på profiltips.

SID 34: SOMMARGÅVOR
Pr ylarna som motiverar.

SID 40: 8 FRÅGOR TILL TORSTEN
Och raka svar från skaparen av New Wave.

SID 44: WORKWEAR 2023
Nyheter i  sammanfattning.

SID 48: MÄRKNING
Teknikerna du behöver ha koll på.

SID 50: FULL SERVICE CONCEPT
Vårt löfte till  dig som kund.

New Wave Profile har tusentals kunder över hela Skandinavien

men väljer att främst visa våra egna case i vår kommunikation. 

Dels av hänsyn till våra kunders integritet, dels för att vi lättare kan 

skapa en röd tråd genom det vi producerar och ha kontroll på materialet. 

Samtidigt bygger vi vårt eget brand, något som vi anser vara

väldigt, väldigt viktigt. 

FULL SERVICE CONCEPT
D E T  H Ä N D E R  M Y C K E T  I  VÅ R  VÄ R L D .  PÅ  P R O D U K T S I D A N .  PÅ  F Ö R Ä D L I N GSS I D A N .

M E N  F R A M F Ö R  A L LT  PÅ  K U N D S I D A N .  V I  Ä R  M Å N A  O M  AT T  VA R A  B Å D E  P R O A K T I VA
O C H  F Ö L J S A M M A  G E N T E M O T  VÅ R A  K U N D E R  O C H  F U L L  S E R V I C E  C O N C E P T 

Ä R  VÅ R  G R U N D M O D E L L  F Ö R  AT T  S Ä K R A  A L L A  S T E G .   
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KONSTEN ATT VARA VARUMÄRKET I VARDAGEN

I år, 2023, är det tio år sedan vi lanserade New Wave Profile 

och vårt credo BE YOUR BRAND. Drygt 70 framsynta svenska 

profilåterförsäljare hade under lång tid, ända sedan 1998, 

drivit ett samarbete med det innovativa grossistföretaget New 

Wave med målet att skapa en tydlig konstellation under ett 

gemensamt varumärke.

Det kan synas märkligt att en bransch som hela tiden pratar 

med sina kunder om vikten av att synas med sitt företag och 

sitt företag själva hade svårt att få till det. Men sedan 2013 

har New Wave Profile som kedja varit mycket konsekvent i sin 

kommunikation, samtidigt som konceptet även etablerats i 

Danmark, Finland och Norge. Sammanlagt har vi drygt 160 

medlemmar i Norden i skrivande stund.  

Jag har haft nöjet att vara konceptansvarig för New Wave 

Profile sedan lanseringen och dessförinnan deltog jag i det 

arbete som föregick genomförandet. En förutsättning blev att 

vi gemensamt byggde vårt varumärke från grunden och där-

igenom skapade vi ett genuint commitment. Den processen 

tog flera år, men det var det värt. Genom att förstå processen 

och delta i den blev medlemmarna i vår kedja bättre skickade 

att hjälpa våra kunder. Att hjälpa dig.

Det magasin du nu håller i är ett nytt steg i vår utveckling. 

Vi har genom våra kataloger nått närmare 50000 svenska 

företag med god regelbundenhet och vi vill nu styra över 

våra produkterbjudanden mer mot våra onlinekanaler för att 

istället lägga tyngdpunkten på att inspirera och tipsa runt 

branding och profilering. Vi markerar denna förändring genom 

att magasinet får namnet BRANDLIFE: Vi vill skapa mer 

inspiration till ett varumärkt vardagsliv. 

Varsågod: Brandlife!

Med vänlig hälsning 

Camilla Fjordland
Konceptansvarig
New Wave Profile 
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LEVA SOM MAN LÄR

Det här med branding, eller profilering som vi ofta säger på svenska, är väldigt spännande. Det är 
i grunden samma princip som vi människor använt sedan tidernas begynnelse: En grupp individer 
väljer att använda en symbol eller en specifik detalj för att visa att de har en samhörighet. Tydligt 
eller lite subtilt. Så har vi hållit på genom historien och det verkar alltjämt vara lika viktigt för mänsk-
ligheten och de samhällen vi bygger.

När vi flyttar oss några tusen år framåt, till vår 
egen tid, så organiserar vi oss i andra former. Vi 
arbetar i regel för företag som vill skapa starka 
interna kulturer. För att märkas. För att växa. För 
att dra till sig duktiga människor. För att skapa 
en grupp av individer, precis som vi alltid strävar 
efter. 

Vi slutade vara bagarens barn
Det finns företag som lever på att göra andra före-
tag profilerade, eller ja, brandade som det ju heter 
på svengelska. Vi tillhör dessa företag.
För 25 år sedan fanns det, trots att vi jobbade med 
varumärkesbygge hela dagarna, få om ens något 
företag i vår bransch som byggt sig ett starkt varu-
märke utanför den egna orten. Bagarens barn, som 
det brukar heta. 

I år är det tio år sedan som drygt 70 lokala 
profilföretag, efter att ha testat olika lösa och 
kommunikativt ganska otydliga samarbetsformer 
och gick ”all in” tillsammans med New Wave, ett 
svenskt grossistföretag som byggt en mycket stark 
marknadsbas under 40 år. Därför var det naturligt 
att bygga en kedja under det varumärket. Vi blev 
New Wave Profile och vårt motto blev BE YOUR 
BRAND.

Med ett sådant kundlöfte har man stuckit ut 
hakan: Man kan inte uppmana marknaden att 
bokstavligen vara sina varumärken om man inte 

kan gå i bräschen och leva som man lär. Men vi har 
tagit oss själva på orden och tror att få slår oss på 
fingrarna. Och budskapet BE YOUR BRAND syns 
på människor, arenor, bilar och fasader över hela 
Sverige, från Malmö till Kiruna. Men även i Finland, 
Danmark och Norge.

Från insikt till omedelbar kundnytta
Idag är vi en grupp små och mellanstora ägarmäs-
sigt fristående företag som delar en gemensam 
identitet som vi varit med och skapat och  därför 
känns 100% rätt för oss. Det ger oss helt andra 
direkta insikter i både möjligheter och utmaningar 
med branding på hög professionell nivå. 
De erfarenheter vi gör själva eller som förmedlas 
från våra kollegor på våra gemensamma forum kan 
vi omsätta i omedelbar kundnytta, då våra behov 
och kundens behov på generisk nivå är identiska: 
Synlighet, identitet, motivation.

Varumärke 24/7
På samma generiska nivå är ju också de flesta or-
ganisationer lika. Vi jobbar. Vi möts internt. Vi möts 
externt. Vi motiverar och belönar. Och efter dagens 
slut går vi hem och lämnar vårt varumärke kvar på 
jobbet. Eller inte.

Vi tänkte prata lite om dessa arenor: Arbetsplatsen, 
mötena, eventen och fritiden. I vår värld är varumär-
kets närvaro hög i alla dessa situationer.

HEL-LOGGAD!

Tjänstebilen är en 
fantastisk yta för 
att exponera ett 
varumärke. I Sverige 
rullar över 100 bilar 
som uppmanar: 
BE YOUR BRAND!
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LEVA SOM MAN LÄR
N Ä R  M A N  S P R I D E R  B U D S K A P E T  B E  Y O U R  B R A N D  Ö V E R  H E L A  S K A N D I N AV I E N

S Å  H A R  M A N  N Å G O T  AT T  L E VA  U P P  T I L L .  V I  PÅ  N E W  W AV E  P R O F I L E  V I L L
I N S P I R E R A  G E N O M  AT T  L E VA  S O M  V I  L Ä R  O C H  L E V E R E R A  E T T  F U L L  S E R V I C E  C O N C E P T. 
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ONBOARDING
Loggad från dag ett
Alla som anställt någon och alla som blivit nå-
gon gång blivit anställda (m a o de allra flesta 
av oss) vet att den första dagen på jobbet är 
rätt viktig. Känner man sig väl mottagen och 
uppmärksammad eller blir man sittande på en 
tillfälligt iordningsställd arbetsplats i väntan på 
en mycket improviserad introduktion?

Uttrycket Onboarding började användas för 
några år sedan, specifikt för den process som 
skall få en nyanställd att känna sig välkommen 
”ombord”. Vi tycker att detta tillfälle är en 
klockren möjlighet att skapa varumärkeskänsla 
från dag ett.

Det handlar dock inte bara om att ett antal 
brandingprodukter ligger framme, det handlar 
om allt annat som kan planeras i förväg också 
ligger klart att användas: Passerkort/nycklar, 
dator (gärna med mailkonto och annat per-
sonligt inlagt, mobiltelefon, visitkort (jo, de an-
vänds fortfarande av många), nödvändigheter 
för att snabbt komma igång med jobbet.

Att få detta i ett prydligt paket på första arbets-
dagen vittnar om en hög grad av struktur och 
fokus på arbetstagaren från organisationens 
sida. Den känslan sitter i länge.        
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MÖTET
I mötet är det du som är varumärket
Nya möten kan vara bra och lyckade utan bran-
ding. Men varför chansa? Detta är det tillfälle 
du har att visa upp ditt varumärke så tydligt att 
det fastnar på näthinnan på den du möter. Det 
betyder inte att det skall sitta en logo på varen-
da liten pryl, men väl att mötet är genomtänkt 
och koreograferat  så långt det går. 

Tänk igenom vad du och eventuella andra har 
på er, vad ni presenterar under mötet och vad 
du har med dig att lämna kvar efter mötet. 

Om du är tydligt visuellt kopplad till det 
varumärke du representerar så kommer du 
automatiskt att agera mer professionellt. 
Det är lätt att vara lite för casual och spontan 
när man inte känner tydligt vilken roll man har.

Följ gärna upp mötet med en liten hälsning i 
form av ett fysiskt meddelande, kanske med en 
liten låda godis eller en nyttopryl, det är en liten 
kostnad för att visa att man har struktur, koll 
och värdesätter relationer. 

Är mötet i dina lokaler eller rentav ett internt 
möte? Se alltid till att det finns pennor, 
anteckningsblock, muggar och andra självklara 
mötesprodukter i konferensrummet.
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EVENTET
Mötenas möte: Kundevent 
& konferens
Oavsett om det är internt eller externt så 
är event varumärkesbyggandets själva 
epicentrum.  Här bygger man ett loggat 
kosmos omkring sig med alla de medel 
som behov och budget tillåter. 

Att delta i eller  själv ordna ett event 
handlar om att ta position, att visuellt 
äga den yta man disponerar. Kanske 
handlar det om en monter på 10 m2, 
kanske handlar det om Globen. Vi har 
alla olika förutsättningar. I grunden gäller 
dock att ta position.

Många företag har som grund en 
”verktygslåda”, stor eller liten, ofta med 
mobila podier, backdrops, rollups, kanske 
LED-skärmar och ett litet möblemang. 
Detta kan varieras, byggas på och 
reduceras efter behov. För större ytor och 
kanske mer specifika budskap får man 
bygga på den hårdvara man har och 
sedan komplettera.

Det är inte längre vare sig svårt eller över-
drivet kostsamt att ta fram vepor och 
annat print i skräddarsydda format, så 
om du skall vara på ett event, kolla noga 

vilka fasta anordningar i lokaler och kon-
ferenssalar som skulle kunna modifieras 
för effektfull branding.

Det som sitter uppe på väggarna är en 
sak, men här är profilkläder, goodiebags 
och annan branding minst lika viktigt. 
Kanske ingår en tävling med prisbord? 
Kanske skall det ligga en liten väl-
komnande grej på varje hotellrum när 
gästerna kommer?

Vi på New Wave Profile är duktiga på 
event, så vill du ha hjälp med idéer, kom 
till oss.
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FRITIDEN
Ambassadör dygnet runt
Om du tar en liten gångpromenad på en stads-
gata eller plats där många människor samlas 
på ledig tid så kommer du att förvånas över hur 
många som bär profilerade kläder. Antingen 
för att de bara är stolta eller för att plagget är 
väldigt bra att använda även på fritiden.

Nyckeln till att få sina kollegor att bära sina 
varumärken i privata sammanhang är naturligt-
vis en viss fingertoppskänsla kring produktval 
och grad av märkning. Att ditt varumärke skall 
synas på stan är ju egentligen bara en konse-
kvens av att produkterna har ett nyttovärde för 
de som bär dem. Det primära värdet för arbets-
givaren är nöjda anställda som inser att det är 
en förmån när företaget bygger varumärke på 
människor.

Så sätt detta i system, det är kanske i det större 
perspektivet bättre och billigare att premiera 
anställda på detta sätt än i reda pengar som 
delvis skattas bort.  Men det finns regler kring 
detta och de skall man följa.

Tänk till lite: Hur kan mitt företag tänka här? 
Kan man koppla branding till friskvård och 
andra sammanhang där man som arbetsgivare 
har ett formellt eller informellt ansvar? 
Du kommer säkert på flera områden, annars 
säger vi som vi brukar: Snacka med oss.
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EN GLASSIG RESA

Det började med en familj och en 
vetekvarn och slutade med en glass-
fabrik, 165 anställda och en produk-
tion på 25 miljoner liter glass årligen. 
Så kan man kortfattat beskriva Sia 
Glass historia fram till idag. Den läng-
re versionen rymmer mycket mer än 
så - den sträcker sig 14 generationer 
av familjen Stenström och 450 år 
tillbaka i tiden. Sveriges äldsta famil-
jeägda företag, Sia Glass, tillhör kon-
cernen Bertegruppen och producerar 
all sin glass på fabriken i Slöinge, helt 
nära bördiga fält och Susedalens 
gröna kullar. 

Stefan Carlsson, VD på Sia Glass, 
stegar avslappnat ner för trappan i 
högkvarterets moderna kontorslokal 
och en välkomnande hand sträcks ut. 
Vi är här för att få höra om Sia Glass 
varumärkesresa och i synnerhet om 
vad profilering betyder för företaget. 
Stefan är inte sen att tillmötesgå oss 
med utförliga svar.

- Sia Glass grundades 1961 på den tid 
då man endast köpte glass på stan 
sommartid - de flesta hade inga frysar 
hemma. Vi har stadigt växt genom 
åren och idag omsätter Sia Glass när-
mare 600 miljoner årligen. Något som 

är oerhört viktigt för oss är vårt fokus 
på hållbarhetsarbete och närprodu-
cerat. Vi använder till 83% svenska 
råvaror i dagsläget men vårt mål är 
90%. Praktiskt taget alla produktion 
sker i Slöinge och så ska det förbli, 
berättar Stefan.

Vi promenerar ner till den intilliggande 
lyxiga glassbaren där en ofantlig 
mängd färgglada glassorter läskar 
oss. Här kan man sitta vid bord i den 
gemytliga men samtidigt moderna lo-
kalen för att prova glass med allsköns 
toppingar och strösselsorter.

En samlad image skapar trygghet
Stefan fortsätter – Våra profilkläder 
använder vi i så många sammanhang 
som möjligt och alltid när vi möter 
konsumenter. Alla säljare bär unifor-
mer och när vi representerar på olika 
event och mässor har vi självklart ock-
så alltid en samlad image, säger Ste-
fan och gör en gest mot tjejen bakom 
glassdisken som bär Sia Glass fulla 
mundering. Vi vill att vår uniformitet 
ska signalera trygghet, glädje och vär-
me. För oss är det viktigt att visa att vi 
är ’på riktigt’ och att vi är konsekventa 
och trogna vårt ursprung.

H Å L L B A R H E T  O C H  VA R U M Ä R K E  L Å N GS I K T I GT  I  F O K U S
I  S V E R I G E S  Ä L D S TA  FA M I L J E F Ö R E TA G

Stefan Carlsson (längst t h) är mån om att företaget är profilerat i alla kundmöten.   
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I glassbaren på Sia Glass är det svårt att stå emot suget, 
smakerna är lika många som färgnyanserna, och personalen
jobbar i plagg som fångar upp glasskänslan väl, som här, 
”hallonsorbet-rött”

När livet leker – en profilresa
- 2014 gjorde vi ett helhetsgrepp 
eftersom vi dessförinnan spretade i 
både färger och budskap. Vi behövde 
en stark röd tråd och en omfattande 
marknadsundersökning inleddes. 
Vi skapade en emotionell positione-
ring som omfattade färger, tonalitet 
och uttryck. Vår pay-off ’När livet 
leker’ tillsammans med våra starka 
signalfärger blev exakt det budskap vi 
ville förmedla. Inget i vårt nuvarande 
uttryck är en slump utan allt är noga 
förankrat och genomtänkt, förklarar 
Stefan med en min som avslöjar att det 
här är något som Sia Glass tar på stort 
allvar. Slutligen resulterade arbetet i en 
uppsjö av profilprodukter, säger Stefan. 
Parasoller, beachflaggor, skyltmaterial 
och kläder. Dessutom skapade vi en 
varumärkeshop där våra glasskunder 
kan plocka ut merchandiseprodukter 
såsom muggar, handdukar och mycket 
mer.

Profilpoliser i framkant
- När vår grafiska profil var klar vände 
vi oss till New Wave Profile i Halmstad 
som har varit, och är, till ovärderlig hjälp 
i vårt fortlöpande profilarbete. De är vår 
trogna och otroligt pålitliga samarbets-
partner sedan länge och de säkerställer 
att inget tummas på gällande kvalitet 
och tonalitet. Vi kallar dem för våra ’va-
rumärkespoliser’, skrattar Stefan. Med 
deras hjälp tog vi bland annat fram 
mössor, kepsar, pikéer, sweatshirts och 
t-shirts – allt med exakt rätt färgskala 
och kvalitet. Vi på Sia Glass vill ligga i 
framkant med nya idéer och även här 
är vår kontakt inom New Wave Profile 
en stor tillgång. Vi har regelbundna 
inspirationsmöten och avstämningar 
tillsammans, berättar Stefan innan vi 
avrundar. 

Med en skön magkänsla byggd på god 
glass och ett verkligt best case i profi-
lering rullar vi ut från Slöinge och styr 
bilen norrut.
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VÅR
NYHETER

PIKÉ
SKJORTA

Advantage Shirt från Cutter & Buck kom 
redan förra året, men i vår kommer några 

ljusa. lätta färger som genast gör denna 
sköna lediga skjorta)i samma fantastiska 

bomullspikéväv som vår storsäljande
kortärmade pikétröja Advantage) till 

sommarens dressade alternativ. 
Pris 739:-.

BEACH
RELATERAT
På sidan 34 hittar du mer sommarinspiration, 
men redan här lyfter vi fram ett trevligt hamamset
som är ett prisvärt alternativ till sommargåva, 
detta kommer från Lord Nelson Victory
och finns i flera snygga färger.

BAMBU
I sökandet efter naturliga, hållbara och 
vackra material har extremt snabbväxande 
bambun snabbt gjort sig gällande. Bambu 
kommer stort i många olika produkter, här 
en trevlig termos från Orrefors Hunting.

12 Moms och märkning tillkommer på angivna priser om ej annan angivits.



LEDIG
BLAZER
En blazer som lever upp till sitt 
namn, Casual Blazer, är en nyhet 
från J. Harvest & Frost denna säsong. 
Utanpåsydda fickor nedtill,  gjord i 
ett mjukt, följsamt jersey-tyg, stabila 
knappar och ett klassiskt slag gör 
detta till den perfekta 
kavajen till chinos och en ledig skjorta, 
eller varför inte en t-shirt, i sommar. 
Casual Blazer finns i dam- och herr-
storlekar, pris 1999:-. 
Skjortan kommer från samma varu-
märke och heter Yellow Bow 
50 Stripe, 699 :- .

2023 är det blått som gäller: Koboltblått, 
denimblått, royalblått: Utöver allt annat 
vi kan erbjuda har vi även snygga ljus-
lyktor från BYON och praktiska kylväskor 
från Sagaform som blir fina gåvor för 
sommarhalvåret.

BLÅ TREND

NATURLIGT
VACKERT
Denna naturfärgade
läderryggsäck från 
Carlobolaget har ett stilrent 
och modernt uttryck som vi 
tror många kommer att gilla. 
Att köpa bra kvalitet är 
hållbarhetsstrategi!
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Nya pikén Virtue Eco Polo från
Cutter & Buck sticker ut med sitt 
printademönster, det går att göra 
härliga nyheter av klassiska 
komponenter. Finns i herrstorlekar, 
priset är 599:-.

NYHETER FRÅN SEATTLE
Från vår Seattlebaserade leverantör Cutter & Buck kommer flera nya vår-
färger, här på supertischan Manzanita som är en lite mer dressad modern 
t-shirt i en härlig stretchkvalitet. Finns i herr och dam, pris 259:-.

IN-/OUT OF OFFICE
Det är bara i vissa branscher där arbetsgivaren ansvarar för att personalen har anpassade skor. Men inte skall 
väl regelverket styra, klart medarbetarna på kontoret också skall ha bra dojjor på fötterna, det är ju en del av 
både arbetsmiljöfrågan och friskvårdsfrågan. Med det sagt så presenterar vi Craft Pro Endurance Distance, 
en ny sko i Crafts snabba utveckling mot ett komplett premiumsortiment inom löpning, skid- och bollsport. 
Anpassad för herr och dam, pris 1280:-.
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Ett svensk original, 
för stunder tillsammans. 

www.sagaform.se

@sagaform
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Vi säljer goodiebags som 
aldrig förr och det har blivit 
en stapelvara för företag och 
organisationer som vill mark-
nadsföra sig utåt till lite större 
grupper. 

Det fina med goodiebags är att 
de ger en varumärkt inramning 
till innehållet oavsett vad det 
är och innehållet kan anpassas 
efter budget och önskad kon-
taktkostnad. Sedan behöver 
en goodiebag inte nödvän-
digtvis vara en papperskasse 
med handtag, man kan med 
fördel välja en produkt som 

lever betydligt längre, som t ex 
sportexemplet som vi visar på 
nästa uppslag.

Skall man på något sätt 
definiera vad vi menar med 
en goodiebag så skulle man 
kunna säga ”en hållbar före-
tagspresentation där du med 
en mix av information och pro-
dukter kan skapa en förstärkt 
bild av vad ditt företag står för.” 
När mottagaren tagit del av 
informationen lever varumär-
ket vidare i form av en loggad 
nyttoprodukt som lever i åratal.
Vårt tips är att du gör din 

goodiebag generisk, med ditt 
företags logo/payoff och fär-
ger så att den kan användas 
i många olika sammanhang. 
Om du däremot jobbar aktivt 
med goodiebags inför t ex ett 
stort event och vet att det 
kommer att gå åt ett större 
antal, då kan det vara värt 
att göra en specialupplaga 
med det aktuella temat eller 
budskapet. 

På följande uppslag presen-
terar vi fem olika spår som du 
kan hämta inspiration ifrån.

GOODIE
BAG x 5
G O O D I E B A G E N  H A R  B L I V I T  E N  F Ö R E TA GS P R E S E N TAT I O N
I  S I N  E G E N  R ÄT T,  E T T  S ÄT T  AT T  K Ä N N A ,  S M A K A  O C H  K A N S K E 
T I L L  O C H  M E D  L U K TA  PÅ  VA R U M Ä R K E T.  V I  G E R  D I G  5  B R A 
T I P S  PÅ  VA D  D I N  G O O D I E B A G  K A N  I N N E H Å L L A .
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SPECIALBOX
Här har bagen blivit en goodiebox, men idén 
är densamma: Lätt att fylla med olika inne-
håll, lätt att stapla, smidig att bära med sig,
Detta är förstås ingen lagervara utan en 
produkt som tillverkas från scratch i tryckeri, 
Det finns många olika designer av boxar att 
utgå ifrån men när det gäller trycket så äger 
du som kund hela ytan. 
Här har vi lagt till en ”all-over” digitaltryckt 
mugg med förslutningsbart lock/pip, sedan 
har vi öst på med karameller med printat 
omslagspapper. En sådan här box kan 
förstås fyllas med tryckt information också, 
antingen befintlig eller nytt material som 
produceras samtidigt med kartongen.

LYXBAG
”I det enkla bor det vackra” som 
Ernst Kirchsteiger brukar säga. 
Och en goodiebag i oblekt 
papper med handtag i bomull blir 
onekligen ett lyft i all sin enkelhet, 
särskilt om man fyller på med lite 
lyxiga giveaways. Här föreslår vi  
några produkter med lyxedge: En 
modern truckerkeps, en stålflaska 
med gravyr och en korthållare 
med prägling. 

18



ECOTOTEBAG
En Fairtrade® tote bag med ett snyggt tryck har dubbel 

hållbarhetsfaktor: Denna typ av bag lever ofta mycket 
länge, den får ett andra liv som shoppingbag eller hand-

väska. Vi har adderat på pennor i bambu och organisk 
”plast”, biologiskt nedbrytbar, samt trevliga block i 

återvunnet läder. Ett exempel på ett hållbart 
goodiebag-tänk. 

CLASSICBAG
Här visar vi en goodiebag som är lagerlagd, vilket 
innebär att du kan trycka på en begränsad yta på ett 
antal bottenfärger. Naturligtvis kan vi även erbjuda 
motsvarande produkt men allover-tryck men då
är det längre ledtider som gäller. Tid är ofta en kritisk 
faktor. Tablettaskar med sockerfria mintpastiller och 
sportflaskor är populära produkter att lägga med i 
goodiebags. 

SPORTVÄSKA
I en vidare bemärkelse kan ju en goodiebag också vara 
en komplett väska fylld med varumärkt innehåll. Detta 
är ett exempel på hur delarna bildar en enhet med hög 
sportfaktor: En sportig, vattentät väska, vattenflaska 
och handduk, men även ett set med stretchiga band för 
träning.  
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FÖRDEL
ADVANTAGE!
Vår absolut mest populära pikétröja 
från Cutter & Buck, Advantage Polo  i 
tri-blend material finns i många olika 
modeller och färger. Här ser du vår 
klassiska Advantage Polo, 529:-,
tillsammans med New Salish Pants, 
995:- en perfekt byxa för såväl golfba-
nan som mässan eller eventet. 

HIGHLIGHTS
D E T TA  V I L L  V I  AT T  D U  H A R  E X T R A  K O L L  PÅ  I  VÅ R
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FAIRTRADE
I KNALLFÄRGER
Cottovers Fairtrade® kollektioner är basplagg 
i mycket knalliga färger med en mycket hög 
grundkvalitet i material och sömnad.
Så vill du ha alla certifikat utan att kompromissa
så är det detta som gäller: T-shirts, piké och 
sweat i en härlig färgpalett som gjord för 
sommaren. På bilden finns Cottover V-neck 
t-shirt, pris 169:-, Headband, 59:- och 
Sweat pants, 499:-.

HIGHLIGHTS
21NEW WAVE PROFILE  BRANDLIFE VÅR & SOMMAR 2023



LINNE 
ÄR INNE

Vi har så himla fina Cutter & Buck 
linneskjortor i sortimentet 

som känns väldigt rätt under som-
marhalvåret. Med en snygg ton i 

ton brodyr blir dessa skjortor svala 
och lediga profilplagg 

för både killar och tjejer.
På bilden: Cutter & Buck Summer-
land Linen shirt 995:- och Bonney 

Lake Pants 819:-

 

22 Moms och märkning tillkommer på angivna priser om ej annan angivits.



BUSINESS
BLUES
Ibland vill man vara casual, ibland mer 
formell. Detta är dressat workwear för 
säljare, konsulter och chefer som repre-
senterar företaget ute hos kunder med 
lite krav på dresscode. Snygga skjortor 
från J.Harvest & Frost, snygga kavajer och 
byxor/kjolar från Cavalieres business-
kollektion Formale. 
På bilden: Formale kavaj Oliver 3019:-, 
byxa Oliver 1529:-, J.Harvest & Frost skjor-
ta Indigo Bow 131 1099:-, Indigo Bow 34 
1099:- och Formale kjol Sandra 1339:-.
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JACKOR
FÖR EN 
LYNNIG
ÅRSTID

Vädersäkrat från Cutter & Buck
På bilden ovan ser du ett urval av våra favoriter från Cutter & Buck, från vänster Oak Harbor hybridjacka herr och 
dam (979:-), Baker Jacket (1729:-) och Baker Vest (1499:-), samtliga modeller finns i såväl herr som dam och i flera 
olika färger.

E N  VÅ R J A C K A  I D A G  Ä R  I N T E
L Ä N G R E  E N  T U N N  V I N D J A C K A
I  T  E X  B O M U L L ,  D E T  Ä R  O F TA  E N 
VÄ D E R S K Y D D A D  S K A L J A C K A , 
G Ä R N A  L ÄT T  F O D R A D .  E L L E R  E N 
C R O SS O V E R  M E L L A N  T R Ö J A  O C H  J A C K A . 
J A ,  D E N  S L A GS  J A C K O R  V I  V I S A R 
PÅ  D E T TA  U P P S L A G . 
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Hög outdoorfaktor!
Tre populära nyheter från Clique i form av Classic Shell Jacket herr och dam (849:-), Idaho Vest (529:-) och 
Idaho Jacket (649:-).

Tre olika uttryck av funktion från Craft
Vårens favoriter från Craft är ADV Explore Pile Fleece Jacket (880:-), ADV Unify Hybrid Jacket (960:-) och 
reflexjackan ADV Unify Lumen Jacket (1200:-), samtliga jackor finner du i herr- och dammodeller samt i flera 
färger.
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DEN 
BLOMSTERTEE

NU KOMMER

D A GS  AT T  P L A N T E R A  L I T E  I D É E R
K R I N G  VÅ R E N S  FÄ R S P R A K A N D E  T I S C H A

T-shirt och blommor. Två härliga vårtecken i 

kombination. Du har kanske sett att det har blivit 

trendigt med blommiga plagg som är helmönst-

rade, s k alloverprint? Det är jätteläckert och 

även något som även vi kan göra som special-

design från 100 st.

När vi pratar blommor i denna artikel så är det 

mest för att blommor representerar det färgstar-

ka, det komplexa, det assymetriska och det detal-

jerade, motiv som generellt varit svåra och därför 

dyra att reproducera. Men den digitala tekniken 

löser det mesta så vill man idag göra något riktigt 

komplicerat så är det inte där begränsningarna 

ligger. 

Som nämnt ovan så kan vi sublimeringstrycka 
plagg, det är tekniken man ofta ser på sportplagg 
med mycket sponsorlogotyper och kraftfullt gra-
fiskt artwork. Se på våra skidåkare och cyklister så 
vet du vad vi menar.

Sublimeringsplaggen printas innan de sys ihop, 
därför är detta något vi gör på plats i våra produk-
tionsländer. Vi kan göra serier från 100 st till bra 
priser men du får räkna med leveranstider på runt 
8 veckor på grund av transporten. 

Så? Blir det storblommigt i år eller skall vi låta 
kreativiteten blomstra på annat sätt på din 
vårtisha?

Blommigt och stormönstrat är trendigt!

F Ö R  D I T T  S O M M A R T R Y C K  R E K O M M E N D E R A R  V I  F Ö L J A N D E  T E E S :
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Kombinera konst med branding!
Man kan med fördel kombinera sin varumärkeskommunikation med konst om man  har rättigheten att använ-
da bilderna. Kanske finns det en duktig konstnär eller fotograf i kontaktnätet som man kan göra ett co-bran-
dingprojekt tillsammans med? Här har vi fått låna motiv från konstnären Malin Gyllenswaan för att illustrera 
möjligheterna. 

Kombinera starka plaggfärger med färgstarka artwork!
Softshell är materialet som gäller i vår och Craft har en modell som är extra påkostad med 
effektfulla detaljer, 

Craft Core 
Unify Training Tee:

Det sportiga valet. 200:-

Clique New Classic:
Storlekar som passar alla,  

många färger. 105:-

Cottover T-shirt:
100% miljöcertifierad.

169:-

Clique Fashion Top:
Trendig oversized

damtopp. 109:-

Cutter & Buck Manzanita:
Mjuk stretch. 259:-

Special Design:
Egen design, sublimeringstryck 

all over, 199:- (min 100 st)

F Ö R  D I T T  S O M M A R T R Y C K  R E K O M M E N D E R A R  V I  F Ö L J A N D E  T E E S :

Slub Tee:
Modell med hög modegrad

i herr och dam. 120:-
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BASEBALL
KEPSEN

A L L A  Ä L S K A R  V I  D E N  L O G G A D E

”A baseball cap is a type of soft 
hat with a rounded crown and a 
stiff bill projecting in front. 
The front of the hat typically 
displays a design or a logo”

I den amerikanska versionen av 
Wikipedia beskrivs inte bara hat-
tens detaljer, som den rundade 
mjuka kullen och knappen på 
toppen; Även en logo betraktas 
som en väsentlig del av mössans 
själva design. Och visst finns det 
baseballkepsar utan märke, men 
känns det då inte som att något 
saknas?

Historien går tillbaks till mitten 
av 1800-talet och helt logiskt så 
var det inom den framvävande 
nationalsporten baseball som kep-
sen ifråga utvecklades för att ge 
bländskydd åt spelarna som ofta 
hade blicken upp mot himlen. Det 
är först in på början av 1900-talet 
som modellerna börjar likna det vi 
kallar en baseballkeps.

Olika typer av kepsar har kommit 
att utvecklas över tid och varierar 
i popularitet. Just nu är trucker-
modellen, med sin höga front och 
meshklädda bakre kulle, väldigt 
populär. Men samtidigt säljer den 
klassiska ”snap-back-modellen”
alltid bra, som den klassiker det är.

THE REAL STUFF!

New Wave Group äger företaget Ahead 
utanför Boston, vars klassiska kepsar 
betraktas som upper premium på den 
amerikanska marknaden. Här ett exem-
pel på extrem Vintage Americana.

LEGENDER

Ty Cobb spelade för Detroit 
Tigers under de första decen-
nierna på 1900-talet och var 
vid sidan om legender som 
Babe Ruth en av de som gjorde 
baseballkepsen populär.
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Klassikern
Den klassiska modellen kan varieras på många olika sätt, t ex genom materialval. Här ser vi från vänster klassisk bomullstwill, manchester och en lite 
mer dressad vävstruktur. Ytterligare varianter kan vara ripstop-väv, hi-visibilityväv. Vi har ett stort urval av färger. Justering bak kan ske med ”snapback”, 
med metallsänne eller med kardborre. 

Truckermodellen
är en klassisk modell som går tillbaks till 
70-talet, känns igen på den höga, raka fronten 
och meshpanelerna bak. Modellen har fått ett 
stort uppsving på senare tid.

Street
Den kanske nyaste kepsmodellen. Med ganska mycket atti-
tyd, då den ofta kopplas till hiphop-kulturen, kräver den sin 
bärare. Men mot en yngre målgrupp är den så rätt!

Det finns väl knappast någon 
idag som inte har en baseball-
keps i sin garderob och det finns 
många som bär den jämt. Den 
har blivit en lifestyleprodukt vars 
ursprung vi knappt reflekterar 
över (sporten baseball har ju 
aldrig blivit stor utanför USA, med 
undantag för Japan och Mexico). 

Det är naturligtvis från filmens 
värld och det stora amerikanska 
inflytandet från USA i populär-
kulturen som gjort att vi älskar 
plagget och det som det står för. 
Det som gör baseballkepsarna 

stora i brandingvärlden är just det 
faktum att ett kommersiellt bud-
skap är helt rätt på produkten, 
den uppskattas i alla åldersgrup-
per och den är i regel onesize, den 
passar alla. Dessutom är det en 
relativt billig profilprodukt, även 
om prisspannet är stort beroende 
på modell, kvalitet, upplaga och 
val av märkningsteknik.

Om du vill köpa keps finns det 
som vanligt flera möjligheter: 
Du kan köpa en lagerlagd keps i 
någon av ett stort urval standard-
färger och kosta på den en riktigt 

fet brodyr (Brodyr är vanligast 
men det finns andra tekniker som 
blir effektfulla) eller så kompo-
nerar du en helt unik keps som 
tillverkas från grunden. 

En medelväg är det koncept som 
vi kallar SpeedCap, valmöjlighe-
terna är då många men inte obe-
gränsade, kepsen sys i utlandet 
men vi har trimmat processen så 
att vi har kepsarna hemma inom 
c:a en månad. En kostnadseffek-
tiv lösning som många väljer när 
det handlar om 100 kepsar eller 
fler.
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Personalkategorier
UTOMHUSPLAGG UNIVERSAL SERVERING DISK & PLOCK

BRAND
AID

V I  K A N  H J Ä L PA  D I G
F R Å N  S K I SS  T I L L
V E R K L I G H E T  &
H E L H E T

Det är inte ovanligt att vi ställs inför frågan om 
vi kan hjälpa till med att skapa ett brand från 
grunden och faktum är att vi även har sådana 
resurser i vår organisation. 

Ett litet men färskt exempel är denna lilla 
kvartersrestaurang som fått en distinkt och 
arbetat uttryck i ett varumärkesarbete som vi 
hjälpt till med, utifrån ägarnas tankar om namn 
och känsla. Vi har hjälpt till med logotyp, grafisk 
manual, copy och även fotografering.

Har du behov av sådan hjälp, t ex  vid en startup 
eller en varumärkesförflyttning, fråga oss gärna, 
vi kan hjälpa med konkurrenskraftiga förutsätt-
ningar.  



Kosta Linnewäfveri marknadsförs i Sverige av D&J Frantextil AB. dochj.se

DEN NATURLIGA KÄNSLAN.
SERVETTER, HANDDUKAR & DUKAR I 100% LINNE.



NWP
BRAND 
HACKS

Nettan Eriksson – New Wave Profile Lidköping

Rätt produkt till det 
aktuella budskapet
Mitt lilla tips som jag tyckte var smart just i dessa ”be-
sparningstider” var denna duschtimer! Den säger till när 
du duschat tillräckligt länge! Har sålt den som julgåva 
till en hyresgästförening, där de delade ut den till sina 
boende!

Sofia Hagström – New Wave Profile Karlskoga

Satsa på dubbelt mervärde
Om du utgår från mervärdet för både mottagaren 

och ditt företag när du väljer giveaways eller gåvor är 
det enkelt att få valuta för pengarna. Ett givet exem-

pel på en sådan produkt är tygpåsen. För mottagaren 
finns det ett mervärde i att den är otroligt användbar, 

men också för att hen sparar pengar på att slippa 
inhandla nya påsar. Företaget i sin tur får sitt mervär-

de genom ”gratis” exponering varje gång tygpåsen 
används. Win, win, helt enkelt!

Rikard Södermark – New Wave Profile Skogås

Hitta temat i kundens kärnverksamhet
Vi fick en förfrågan via vår webbutik på 500 sportflaskor märkta med DURO Tapeter 
(1-färgstryck, logo) som dom ville ha till sina säljare för att dela ut inför sommaren. 
Något enkelt och billigt att lämna efter sig med en omtanke, en klassisk giveaway. 
Som många tänker, billigt och vettigt för att ge bort nått i alla fall. 

Fick då en idé om att varför inte trycka upp den i digitaltransfer (allover print) utifrån 
sin finaste senaste tapet som DURO lanserat och med en liten logo som avsändare. 
Presenterade idén till kund och tillsammans kom vi då även på att artikelnummer- 
märka produkterna. Allt ledde till en serie produkter som inte bara blev väldigt snygga 
& sticker ut, dom säljer även tapeter! Det blev serveringsbrickor, isskrapor, tändsticksa-
skar för julen. Idén kan fortsätta så länge mönstren räcker!

Magnus Axelsson – New Wave Profile Östersund 

Hållbarhet på ett djupare plan
Vi anser att hållbarhet är så mycket mer än att välja rätt leverantör. 

En självklarhet är att välja en leverantör som har koll på hela produktionskedjan.
Men att hjälpa kunden att få rätt produkt för rätt händelse för bästa effekt är 

en av våra viktigaste missions!

Det gör att produkter som används, har ett syfte och fyller ett behov hos mottagaren. 
Det ger en större effekt för kundens aktivitet och onödiga produkter minimeras 

vilket är viktigt för miljön!
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NWP
BRAND 
HACKS

V I  Ä R  Ö V E R  3 0 0  P R O F I L A R E  S O M  M Ö T E R 
M Å N G A  F Ö R E TA G  VA R J E  V E C K A . 

V I  G E R  H Ä R  N Å G R A  S M Å  VA R D A GS T I P S 
S O M  K A N  VA R A  T I L L  N Y T TA  ÄV E N  F Ö R  D I G .

En lite slentrianmässig förfrågan om loggade sportflaskor 
blev istället en effektfull lansering av en ny tapet. 
Idén att använda kundens rika sortiment av mönster 
spred sig sedan till andra profilprodukter. Det är den 
digitala trycktekniken som möjliggör reproduktionen
av dessa mönster.
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E N  G ÅVA  T I L L  P E R S O N A L E N  I  S A M B A N D  M E D 
 S E M E S T E R N  Ä R  E N  L I K A  VÄ L E T B L E R A D  T R A D I T I O N

S O M  J U L K L A P P E N  I  M Å N G A  S V E N S K A  F Ö R E TA G . 
När det gäller gåvor rent allmänt så tycker inte ens vi på New 
Wave Profile att det är nödvändigt att ha branding på själva 
produkten, men förse den gärna med en brandad hälsning eller 
inramning. Kanske en box eller en sleeve? 

SOMMAR
GÅVOR

34



35NEW WAVE PROFILE  BRANDLIFE VÅR & SOMMAR 2023



REDO FÖR
ÄVENTYR
Våra klassiska produkter från 
Orrefors Hunting har i vår utveck-
lats med ett par nya kylväskor i ett 
kompaktare format. Det ger en bra 
prisbild på en väldigt uppskattad 
sommargåva. Pris 579:-.

SKÄR &
SERVERA
Nya, snygga och funktionella 
skärbrädor från Orrefors 
Jernverk passar utmärkt 
i köket, vid grillen, i båten.
från 229:- .

INFÖR
SOMMAR-
KVÄLLEN
Sjövallen pläd från Kosta 
Linnewäfveri, en av många 
härliga plädar i vårt sortiment 
som värmer året runt.
Pris 529:-.
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HAMAM
SWEDISH 
STYLE
Trevliga hamamprodukter är efterfrå-
gade sommartid, Denna säsong kan vi 
fresta med kompletterande badrockar 
i marint/vitt, somriga färger som passar 
alla i alla lägen. Pris 439:-.

SQUEEZE PLEASE
En trevlig och lekfull produkt designad Lena Bergström: Populära Squeeze från Orrefors kommer i nya färgen Smokey Brown (bilden) eller Clear, i tre olika storle-
kar: Som höga smala vaser på 340 mm (1400:-), 280 mm (1200:-) eller som bredare tulpanvas, en helt ny variant, med höjd 180 mm (pris 1320:-). 
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SÄTT IHOP
ETT SET!

Sagaform har många snygga artiklar som 
tillsammans blir prisvärda och användba-

ra set. Här ovan och nedan ser du några 
bra exempel.

Till höger ett perfekt kit som passar alla. 
Praktisk bomullspåse både för strand 
och shopping. Mjuk och skön hamam 

handduk i eko bomull. Till sist Sagaforms 
populära stålflaska som håller dryck varm 

eller kall under väldigt lång tid. Kanske 
något kallt på stranden eller värmande 

på promenaden en lite kyligare dag? Pris 
399:- exkl. moms.

Nätt kylväska med glass i slagtålig
akryl. Väskan fungerar som giftbox. 
Pris 399:-.

Picknickpläd med två klassiska 
emaljmuggar, perfekta för branding 
om du vill. Kommer i trevlig present-
låda. Pris 349:-.

Hamamhandduk med matchande 
strandväska, finns i flera olika 
färgställningar. Pris 249:-, önskas 
presentlåda så tillkommer 35:-

38 Moms och märkning tillkommer på angivna priser om ej annan angivits.
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8 SNABBA FRÅGOR TILL
TORSTEN

V I  N Å R  T O R S T E N  PÅ  S P R Å N G  O C H  S TÄ L L E R 
N Å G R A  S N A B B A  F R Å G O R  O M  VÅ R T  N U L Ä G E 

O C H  VÄ G E N  D I T.  H Ä R  FÅ R  D U  S VA R E N . 
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8 SNABBA FRÅGOR TILL
TORSTEN

Kan du börja med att berätta lite om hur 

allt började hemma i Dingle. Stämmer 

det att det var skoltröjor som var start-

skottet?

– Det stämmer. Först var det skoltröjor 

men även till olika idrottsföreningar i 

Bohuslän som jag riktade mig. Jag började 

med att ta upp beställningar och trycka 

hos andra aktörer redan innan jag hade 

slutat skolan men efter jag gjort lumpen 

köpte jag en egen mycket enkel tryckma-

skin. 

Du var ju tidigt ute, redan på tidiga 

90-talet, och lobbade för ett närmare 

samarbete mellan återförsäljare och 

grossistledet. Hur kommer det sig att du 

valde den vägen?

– Eftersom jag endast sålde till slutkund 

var det svårt att få leveranser från gros-

sister. Det gjorde att jag började importera 

från Italien 1985. Sedan önskade vissa 

av våra kunder bli återförsäljare varvid 

jag plötsligt sålde till båda slutkund och 

återförsäljare. I slutänden var det efter-

frågan från återförsäljarna som avgjorde 

att jag valde grossistledet. Det fanns få 

lagerförande grossister och deras service 

var dålig på den tiden.

Vem var det som skapade kollektionen?

– Det gjorde jag och det var inte så svårt 

eftersom det i början nästan bara hand-

lade om enfärgade unisexplagg såsom 

sweatshirts, t-shirts och joggingoveraller. 

Efterfrågan kom då främst från föreningar 

och sportbutiker, t ex Team Sportia i Ste-

nungsund, Lysekil och Strömstad m.fl. 

Du har rest mycket i världen och har 

ett stort fokus på profilmarknaden. 

Vilka länder upplever du är starkast på 

området och hur ser du utvecklingen i 

Skandinavien och Sverige?

– Starkaste är definitivt de skandinaviska 

länderna. Därefter följer USA och Canada. 

Att Skandinavien ligger så pass bra till 

tror jag bland annat beror på att det tidigt 

fanns starka fackföreningar som gjorde att 

bolag skaffade fria eller subventione-

rade yrkeskläder. I viss mån spelar även 

klimatet in. Ju varmare klimat desto färre 

yrkeskläder anser man att man behöver.

New Wave Group har fått mycket beröm 

för sitt hållbarhetsarbete. Det är ett 

fokus som du varit med och skapat. Hur 

ser du på det jobbet framåt?

– Jag tror att det kommer ha stor betydel-

se i framtiden men vi är inte riktigt framme 

än. Visserligen driver vi utvecklingen 

åt det hållet men det är inte alltid som 

konsumenter och företag är beredda att 

betala ett par kronor extra än – men det 

kommer helt säkert att ändras sig. På lång 

sikt kommer en hållbarhetsstrategi vara 

obligatorisk för alla företag.

Det har varit många positiva kvartals-

rapporter nu, hur lyckades NWG ta sig 

så framgångsrikt genom pandemin men 

även totalt sett? Vad är det som gör 

framgången?

– Det finns flera orsaker men den enskilt 

viktigaste är vår lagerhållning och den 

höga servicegrad som följer med den. Här 

är våra satsningar på att automatisera 

lager med hjälp av Autostore viktiga. 

Andra faktorer som spelar in är att vi har 

många välkända varumärken men även 

att vi gjorde mycket stora satsningar inom 

marknadsföring på bland annat flygplatser 

under 2018 och 2019. Sådan marknadsfö-

ring märks inte alltid direkt utan ger utslag 

först i ett senare skede. Dessutom har vi 

inom koncernen gjort produktbreddningar 

som gett väldigt mycket i tillväxt, till exem-

pel Craft inom teamwear och lagsport. Yt-

terligare en orsak är att vi under pandemin 

gjorde färre resor samtidigt som vi lärde 

oss att arbeta mycket mer effektivt. 

Hur ser du på profilbranschen framåt 

och New Wave Groups satsningar för 

fortsatt framgång?

– Om vi blickar framåt så vill vi fortsätta 

att växa inom de befintliga bolagen och 

ta marknadsandelar. På flera områden så 

är vi ju fortfarande små och även om vi tar 

endast en liten marknadsandel i ett land 

som till exempel Tyskland så har vi möjlig-

het att mångfaldigt fördubbla försäljning-

en. Vi tittar såklart även fortlöpande på 

nya förvärv. Det finns inget som säger att vi 

om tio år kanske säljer mat och produkter 

inom helt andra områden än vi gör nu. Det 

är med andra ord fortsatt full gas framåt!

Finns det fler mål och milstolpar som du 

vill nå?

– Först vill vi nå de 10 miljarder i omsätt-

ning som vi haft sikte på och det målet 

börjar vi nu närma oss. Sen är nästa mål 

att dubbla och nå 20 miljarder. Möjligtvis 

att vi i framtiden hamnar på ytterligare en 

börs i exempelvis USA.

    OM FRAMGÅNG I  PANDEMI:

”ENSKILT VIKTIGASTE 
  FRAMGÅNGSFAKTORN

     ÄR LAGERHÅLLNINGEN”

TORSTEN JANSSON

Född 1962 i Dingle, grundade New 

Wave som 20-åring 1982. Är idag 

koncernchef och huvudägare på 

börsnoterade New Wave Group 

som äger ett 40-tal produkt-

varumärken inom profil- och 

detaljhandel. Försäljning av dessa 

produkter sker i ett 20-tal länder 

och koncernen omsätter globalt c:a 

8000 MSEK. 
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2023NEW GOLF SEASON,
              NEW GOLF ITEMS.

Complete range available at newwaveprofile.com
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Complete range available at newwaveprofile.com
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WORK
WEAR

E T T  O M R Å D E  U N D E R  S TÄ N D I G  U T V E C K L I N G 
D Ä R  P R O F I L E R I N G E N  Ä R  E N  S J Ä LV K L A R  D E L
AV  H E L H E T E N  O C H  F U N K T I O N A L I T E T E N . 
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Workwear, eller yrkeskläder, är 

en mycket stor produktgrupp för 

oss som jobbar med branding. 

Faktum är att det knappt säljs 

yrkeskläder som inte är loggade 

och yrkeskläder används dess-

utom i allt fler verksamheter i 

samhället. Det gör begreppet 

workwear bredare, vilket syns i 

kollektionerna.

En gamechanger under senare 

år är utvecklingen av stretch-

material som naturligtvis gör en 

enorm skillnad i komfort och er-

gonomi för den som bär plaggen. 

Möjligheten att kombinera lätta 

stretchmaterial med mer slitstar-

ka material som t ex Cordura® 

leder till en snabb och spännan-

de utveckling på området. Det 

blir uppenbart att yrkeskläder 

och outdoorkläder för privat bruk 

alltmer följer samma evolution 

och inspireras av varandra. I båda 

fallen är målgrupperna också be-

redda att betala för den kvalitet, 

funktion och slitstyrka man får. 

Motsatt gäller förstås att förvänt-

ningar och krav är mycket höga. 

Det som gäller för plaggen gäller 

också för märkningen. Man vill 

inte att en dyr jacka märks med 

t ex en transfer som har dålig 

vidhäftning mot materialet och 

nöts bort. Stretchmaterial är 

förstås också en utmaning då 

märket måste stretcha i samma 

omfattning som tyget. 

För att varselplaggs certifiering 

inte skall påverkas så får märken 

inte ta upp för stor yta på plag-

get. Detta och många andra små 

egenheter för loggade yrkesklä-

der gör att det är tryggt att köpa 

dessa produkter från företag som 

är lika vana att jobba med profi-

leringen som med produkterna. 

LOGGAD OCH IDENTIFIERBAR! 

Vi kan i princip logga allt vi säljer, samtidigt som vi kan skapa personi-
fierad märkning med t ex namn och befattning. Vi påtalar möjligheten, 
du sätter begränsningen. 

Projob Skaljacka 3425, Skalbyxa 3512

Zekler Sonic 540 hörselkåpa/headset Jalas 9925

Projob funktionströja 3317 

Tegera skyddshandske 9123

Zekler Zone skyddshjälm 380609006
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Skönaste skjortan
Mitt i all utveckling av teknis-
ka material och modern de-
sign kan det kännas skönt att 
slå ett slag för lite ”old school 
workwear” som den klassiska 
rutiga flanellskjortan som är 
så skön både på jobbet och 
på fritiden. Jobman har den i 
flera olika färgställningar
och stor bredd på unisexstor-
lekar, den heter Jobman 5138 
och kostar 489:-.

En bra grund nära kroppen
Den bästa basen i hantverkarens garderob 
är en klassisk skön t-shirt i bomull. Här är 
urvalet stort, liksom färgspektrat (i unisex, 
dam endast i svart och marin). Här är 
Projobs modell 2016/2032, det senare är 
dampassformen. Finns upp till storlek 
4XL för herr och till 3XL för dam. Från 135:-, 
varselfärger 189:-.

Kraftiga & slitstarka
Byxa 5560 från Projob både ser robusta ut 
och det. I sin 100% bomullskvalitet och med 
Cordura®stretch på strategiska partier så ger 
den smidigheten som är så viktig när man 
arbetar. På toppen av det finns all tänkbar 
funktionalitet. Pris 1299:-

Microjacka
En skön och kroppsnära funktionströja med 
ripstop i väven.  Finns även med halfzip. Från 
Projob, modell 3307, pris 899:-. 

En byxa att leva 
och jobba i
Utmärkt exempel på en 
skön basarbetsbyxa för 
en bred målgrupp av 
yrkesfolk, inte minst inom 
service och transport.
Otroligt skön 4-vägs-
stretch, clean design 
med en benficka med 
bälg för det där som 
måste tas med. Denna 
byxa 2318/2319 i herr 
och dam kommer från 
Jobman och kostar 699:-
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Handskar så här års?
Så här års handlar det ju inte så mycket om värme som om skydd. 
Vi anpassar naturligtvis sortimentet därefter med handskar som foku-
serar på bra grepp och täckande skydd för huden när du arbetar. 
Dessa två modeller kommer från Tegera, 520 (67,10:-) med slitytan 
syntetläder och klassikern 8821 R (65,50:-) doppad i nitrilskum med 
förstärka dobbar för bättre grepp. Båda är anpassade för touchskärmar.

Uppkopplad mot omvärlden
Hjälmen skyddar huvudet samtidigt som det 
är en teknikhub där den moderna hantverkaren 
kommuinicerar med sin omvärld. Vår leverantör 
Zekler har både hjälmarna och de tillbehör som 
kopplar upp dig och skyddar dig samtidigt. Finns 
nu även med skyddssystemet MIPS. En kom-
plett hjälm som på bilden kostar 3275:-.

Softshell förenar 
skydd med komfort 
Den som haft en softshelljacka blir ofta fast. 
Följsam som en tröja, men varm och skyddande 
som en jacka. Dessutom har de en snygg modern 
ytfinish som är lätt att hålla ren och är lätt att göra 
snygg branding på.Denna jacka är från Jobman 
1202 (699:-), finns även i dammodell 1210.

Shorts eller Piratbyxa?
Vilken längd blir det i år? Här är det helt och 

hållet det individuella valet som avgör. 
Många jobbar i shorts under vår & sommar 

men piratbyxan har samtidigt det där skyddet 
för knäna som man försakar med shorts. 

Vi har en trevlig och funktionell piratbyxa från 
Projob, beteckningen är 2554 på

herrbyxan, 2556 på dambyxan. Pris 899:-.
Hett tips!

Fötterna hamnar högt på listan
Att ha bra på fötterna är kanske den viktigaste förutsättningen för en effektiv jobbdag. 
Vi kommer nu till fotarbetet där vi grundar med sköna sömlösa arbetssockor i 
snabbtorkande funktionsmaterial från Seger (från 149:-) och bygger på med ett par nya 
säsongsanpassade skomodeller från Jalas baserade på samma sköna sula 
men med olika BOA-lösningar för fixering, till vänster 2058 (3337:-) med 
breda slejfar, 2028 (3258:-) har en mer konventionell snörning.
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Direktapplikation

Applikation direkt på plagget är en 

blandteknik med utskurna grafiska 

element i textil, t ex bomullstwill eller 

filt, som sys fast med  hjälp av brodyr. 

Blir grymt snyggt och ser arbetat ut, 

poppis på sweatshirts och hoodies. 

Det är många moment som ingår i 

denna metod vilket gör att priset är 

högre.

Det finns massor av sätt att 
effektfullt märka sina profil-
produkter. Här tittar vi främst 
på vad vi kan göra på textila 
produkter som tröjor, väskor, 
kepsar och mössor. Det är 
tekniker vi använder varje dag.

Värt att notera är att även 
vävda och broderade märken 
kan göras på en botten med 
transferfunktion och värmas 
på. Det ger naturligtvis ett  
exklusivt intryck på t ex jackor 
och stickade tröjor och för-
delen är att man snabbt och 
behovsstyrt kan ta fram nya 
plagg om man har en liten 
upplaga transfers lagerlagd. 

LÅT DET MÄRKAS

Små detaljer som 
gör stor skillnad

På väskor och jackor kan du enkelt 

få en subtil och exklusiv profilering 

genom egna zip-pullers som enkelt 

fästs i blixtlåsets kläpp. De på bilden 

är gjutna i plast med en läcker 

3D-känsla.

Logo med gummerad 
3D-känsla  

Detta är en ganska ny och väldigt effekt-

full teknik där motivet skärs i ett material 

som är relativt tjockt och appliceras som 

en transfer. Man får en grym djupeffekt 

och ett mycket modernt uttryck. Motivet 

bör inte vara för kompakt men inte heller 

för detaljerat eller mångfärgat. Ton i ton 

blir väldigt effektfullt med denna metod.

7  MÄRKTEKNIKER PÅ TEXTILA PRODUKTER SOM DU BÖR KÄNNA TILL
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Detta är den vanligaste metoden idag 

vid sidan om klassiskt screentryck. 

Transfers blir knivskarpa och detaljera-

de och kan fås i CMYK-färg eller upp 

till 6 solida dekorfärger. Det finns olika 

transfers beroende på t ex hur utsatt 

den är för mekaniskt slitage på plag-

get. Men sånt har vi koll på!

Värmetransfer

Broderat/vävt
märke med 
transferbaksida

Direktbrodyr

Värmetransfer med
optisk brodyrlook

Direktbrodyr är alltid snyggt och i 

princip outslitligt. Viktigt dock att 

man använder ett bra brodyrkort och 

man skall tänka på att inte ha för små 

bokstäver eller detaljer. Man skall inte 

heller brodera regn- och vindtäta plagg 

och vara försiktig på kraftigt vadderade 

plagg.

Detta är en vanlig värmetransfer där ori-

ginalet bearbetats så att det ser ut som 

en brodyr eller direktapplikation. Det är 

en ren optisk effekt för dig som vill

ha lite extra känsla av exklusivitet.

Märken kan vävas, broderas och 

gjutas och teknikerna kan blandas på 

samma märke för att uppnå önskad 

effekt. Sedan värms de på den pro-

dukt som du vill ha brandad.
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1. Analys
Vi genomlyser kundföretaget: Organisationen, personalkategorierna, kundstrukturen, 

mötes- och eventstruktur, policies, budget, nuläge och kommunikativa mål, allt som

krävs för att kartlägga behoven och lägga brandingen på rätt nivå redan från start. 

2. Idé & Konkretisering
Utifrån analysen presenterar vi möjligheter och visar inspirerande förslag, skisser och prover  

på lösningar som vi gemensamt går igenom och justerar till vi har en konkret plan för an-

tingen det enskilda projektet eller för din långsiktiga brandingstrategi.

3. Inköp & Produktion
Utifrån den konkreta planen tar vi fram de produkter du behöver, beställer och förädlar det 

som ligger för omedelbar leverans och lägger upp andra komponenter, t ex märken och 

transfers, på lager för att snabbt kunna komplettera eller leverera på avrop.

4. Logistik
Logistiken är en viktig del av profileringsprocessen, och den hänger nära ihop med konkre-

tiseringsplanen. Idag bygger även profillogistik i hög grad på Just-in-Time för att inte låsa 

kapital och yta i onödan. Vi kan hålla ett grundlager åt dig av vissa produkter, andra kan vi 

producera utifrån e-lösningar och webbshopar som vi kan skräddarsy för dig. 

5. Efterservice
Att följa upp leveranser och vara proaktiva gentemot våra kunder är en självklar del i vår 

service och ett mervärde som våra kunder uppskattar. Vi, liksom våra leverantörer, har en 

effektiv organisation för att hantera garantiärenden, reklamationer och kompletteringar.  

VÅR TJÄNST I FEM STEG

FRAKTER & LEVERANSER

Prover debiteras och krediteras efter retur i orginalförpackning och oskadat skick. 
Leveranstider enligt överenskommelse men är normalt 3-5 veckor på lagervaror. 
Vissa varugrupper kan dock ha längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att ta 
ut expressavgift i de fall leveranstiden understiger 5 arbetsdagar. Leveranstiderna 
gäller efter godkänt märkningskorrektur.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

• Moms, frakt och ev. märkning tillkommer om inget annat anges. 
• Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och giltiga längst 
   t o m 31 juli 2022 . Vi förbehåller oss dock rätten till prisjusteringar 
   p g a prisförändringar utanför vår kontroll, t ex stigande råvarupriser. 
•Vi reserverar oss för feltryck, eventuell felaktig färgåtergivning i 
  tryck samt eventuell slutförsäljning.
•Betalningsvillkor 10 dagar netto efter kreditprövning eller enligt 
  avtal, annars efterkrav. 
•Nya kunder betalar 50% mot postförskott efter kreditprövning. 

VÅRA ALLMÄNNA VILLKOR
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I  D E T T A  N U M M E R
SID 4: LEVA SOM MAN L ÄR

Vårt jobb är lite som ett kall.

SID 10: EN GL ASSIG RESA
Sia Glass bjuder på sorbet 

och varumärkestänk.

SID 12: VÅRNYHETER
Låt dig inspireras av det nya.

SID 16: GOODIEBAGS x 5
Låt kunden ta ditt företag med hem.

SID 20: HIGHLIGHTS
Tips vi vill  tr ycka lite extra på.

SID 24: VÅRENS FRÄSCHA JACKOR
Ytterplagg med hög funktionsfaktor.

SID 26: DEN BLOMSTERTEE...
Våra snyggaste tischor. 

SID 28: BASEBALLKEPSEN
Alla älskar vi den loggade ”kepan”.

SID 32: BRAND HACKS
Våra säljare bjuder på profiltips.

SID 34: SOMMARGÅVOR
Pr ylarna som motiverar.

SID 40: 8 FRÅGOR TILL TORSTEN
Och raka svar från skaparen av New Wave.

SID 44: WORKWEAR 2023
Nyheter i  sammanfattning.

SID 48: MÄRKNING
Teknikerna du behöver ha koll på.

SID 50: FULL SERVICE CONCEPT
Vårt löfte till  dig som kund.

New Wave Profile har tusentals kunder över hela Skandinavien

men väljer att främst visa våra egna case i vår kommunikation. 

Dels av hänsyn till våra kunders integritet, dels för att vi lättare kan 

skapa en röd tråd genom det vi producerar och ha kontroll på materialet. 

Samtidigt bygger vi vårt eget brand, något som vi anser vara

väldigt, väldigt viktigt. 

FULL SERVICE CONCEPT
D E T  H Ä N D E R  M Y C K E T  I  VÅ R  VÄ R L D .  PÅ  P R O D U K T S I D A N .  PÅ  F Ö R Ä D L I N GSS I D A N .

M E N  F R A M F Ö R  A L LT  PÅ  K U N D S I D A N .  V I  Ä R  M Å N A  O M  AT T  VA R A  B Å D E  P R O A K T I VA
O C H  F Ö L J S A M M A  G E N T E M O T  VÅ R A  K U N D E R  O C H  F U L L  S E R V I C E  C O N C E P T 

Ä R  VÅ R  G R U N D M O D E L L  F Ö R  AT T  S Ä K R A  A L L A  S T E G .   
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BRANDING, MERCHANDISE & INSPIRATION VÅR OCH SOMMAR 2023

BRANDLIFEVÅR
NYHETER

2023
BLOMSTERTEE

HUR PYNTAD VILL DU HA DIN TISHA?

SIA GLASS
ETT FÖRETAG MED GOD SMAK

BASEBALLKEPSEN
DÄRFÖR ÄLSKAR VI DEN!

BE YOUR BRAND MAGAZINE

newwaveprofile.com
Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle

INSPIRATION
NYHETER

IDÉER
Vi har gjort om lite. Mindre produktkatalog, mer tankar och idéer 

kring den vardag vi delar med tusentals företag, året runt.

För många organisationer är frågor kring branding viktiga  och 

centrala, samtidigt som de ibland upplevs svåra att hantera.  

Det är mycket tycke och smak och det är alla de där 

frågorna kring behov, logistik, kostnader, synergier.  

Vi på New Wave Profile är proffs på sådant. 

Vi kan hantverket och hjälper våra kunder dagligen.

Med en bra plan och en budget kommer du långt

när det gäller att skapa ett BRANDLIFE för ditt företag.

 

Och vi hjälper dig hela vägen! BÄSTA TIPSEN!
LIFE HACKS • GOODIEBAGS • MÄRKNINGEN
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