Ajankohta

Tekijät

Työtehtävä

Miten ja missä

Helmikuu
-88

Mallisuunnittelija
mallimestarin
kanssa yhdessä
toisinaan

•
•
•
•
•

•
•
•

Maalis
-Huhtikuu

Mallisuunnittelija
Myyntiedustajien
kanssa yhdessä
toisinaan

Trendiennuisteisiin tutustuminen
Ideoiden kerääminen
Linjojen suunnittelu
Väriennusteisiin tutustuminen
Luonnospiirroksia

•

Mitä tiiviimpää yhteistyötä mallimestari ja suunnittelija tässä
vaiheessa pystyivät tekemään, sen parempi lopputulos

•

•
•
•

•

Kangasvalmistajien kokoelmiin tutustuminen
Tarvikevalmistajien kokoelmiin tutustuminen
Näytemateriaalien tilaaminen (kankaissa n 10 – 20 m:n
kupongit tai vain värikartat), tarvikkeissa esim. napit joitakin kymmeniä kappaleita jne.

•
•

Tarvikevalinnat tekee mallisuunnittelija yksin

•

Eri tahojen ennustekatalogit
Kuituvalmistajien väriennustekartat
Muotimessut esim. Pariisissa, Münchenissä, Milanossa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Amsterdamissa
Johtavien muotitalojen (Haute Couture) näytökset ja
myymälät
Ranskalaiset, amerikkalaiset ja italialaiset muotilehdet
Pariisin ja Düsseldorfin kangasmessut, joissa eri
maiden kangasvalmistajien kokelmia
Suomalaiset ulkomaisten kangastehtaiden edustajat
(agentit) käyvät tehtaalla esittelemässä kokoelmia
Suomalaisten agenttien järjestämät yhteiset myyntipäivät (Espoo)
Tarvikevalmistajien edustajat käyvät tehtaalla esittelemässä kokoelmiaan

Maalis
-Huhtikuu

Mallisuunnittelija

Piirroksia tulevista malleista (yhteensä sesongissa noin 80 –
120 piirrosta, joista mallistoon 25-40 kpl)

Tehtaalla, kotona tai messumatkoilla

Maalis
-Toukokuu

Mallisuunnittelija
Myyntiedustajat
Mallimestari

Useita mallistopalavereja
• Piirrosten karsinta ja kritisointi, valinnat
• Muutosehdotukset piirroksiin
• Ehdotuksia muutoksista aiemmin hyvin myytyihin malleihin

Tehtaalla

Mallisuunnittelija
Ostopäällikkö

Kankaiden ja tarvikkeiden tilaukset myyntimallistoja =10-12
mallistoa kotimaan sekä ulkomaan myyntiedustajia, varten

Tehtaalla

Mallimestari

Hyväksytyistä piirroksista valmistetaan kaavat (mallikoko 38)

Tehtaalla

Malliompelimo

Protokappaleiden valmistus (mallikoko 38) = ensimmäiset
koekappaleet (ei välttämättä uusista materiaaleista vaan varastosta löytyvistä vastaavista)

Tehtaalla

Mallisuunnittelija
Mallimestari

Protokappaleiden sovitus ja korjailu sekä muutosten teko

Tehtaalla

Mallisuunnittelija
Mallimestari
Myyntiedustajat

Useat mallistopalaverit
• Protokappaleiden arviointi
• Muutosten teko
• Tuotantomateriaalin valinnat

Tehtaalla

Kesä
-Elokuu

Malliompelimo

Mallikappaleiden ompelu myyntiedustajia varten (8-12 mallistoa, joissa 25-40 erilaista mallia)

Tehtaalla

Elokuu

Mallisuunnittelija

•
•
•

Tehtaalla

Elokuun
loppu -88
VATEVAn
messut

Myyntiedustajat
Myyntisihteerit
Tehtaan johto
Mallisuunnittelija

Malliston esittely ostajille (muotinäytökset, henkilökohtaiset
tapaamiset)

Syyskuun
alku

Myyntiedustajat
Mallisuunnittelija
mukana toisinaan

Erilaisten ketjujen ja yhteenliittymien ostopäivät, mallisto
esitellään tapahtumissa

Helsinki, Tampere, Espoo jne

Syyskuu

Mallisuunnittelija
Myyntisihteerit

Mallistojen valmistelu ja toimitus muiden maiden myyntiedustajille sekä mahdollisille messuille, joissa mallisto esitellään esim. Tukholma, Oslo

Tehtaalla

Syys
-Lokakuu

Mallisuunnittelija
Mallimestari

•

Tehtaalla

Huhti
-Toukokuu

Mallistojen viimeistely
Mallien nimeäminen ja numerointi
Laputus jne.

Helsinki

Ostopäätöstä ei aina tehdä messuilla, vaan myyntiedustajat
käyvät mallistojen kanssa henkilökohtaisesti kauppiaiden luona
tai kauppiaat ostavat tuotteet omien ketjujensa yhteistilaisuuksissa

•

Mahdollisten ”yksinmyyntimallien” muokkaus ja ostajien
toivomusten toteuttaminen
Tuotekorttien/katalogien valmistus, = tuotantoon tulevista malleista ( riittävästi myytyjen) vähemmän taiteelliset
tekniset piirustukset sekä merkitään käytettävät kankaat
ja muut tarvikkeet

Syyskuu

Mallisuunnittelija Seuraavan syksyn malliston ideointi alkaa

Lokakuu

Mallimestari
Sarjottajat

Tuotantoon tulevien mallien sarjonta ts. tarvittavien kokojen
kaavojen valmistus

Tehtaalla

