
 

 

 

 

 

 

 

Herning d. 10.11.16. 

 

Åbent Hus og modeshow på Sylab 
Siden Sylab blev indviet i maj, er ordrerne væltet ind. Den 23. november åbnes dørene for 

offentligheden, hvor interesserede kan se den eksperimenterende systue og et modeshow med 

ni helt nye brands, som til dagligt sidder i Sylab.   

 

Interessen for en innovativ dansk systue er overvældende. Siden Sylab i Ikast blev indviet i 

maj, har der været travlhed ved symaskinerne.    

 

”Allerede på indvielsesdagen mærkede vi en enorm interesse for projektet, og siden er vi 

blevet mere og mere bekræftet i, at behovet i den grad er til stede for at kunne udvikle og 

producere inden for syning i Danmark,” forklarer direktør Betina Simonsen fra Lifestyle & 

Design Cluster, som står bag systuen, der arbejder på at gøre sy-produktion effektiv; blandt 

andet ved at udvikle en sy-robot samt samle de tilbageværende danske 

produktionskompetencer. 

 

Systuen får dagligt nye ordrer ind fra især iværksættere og mindre virksomheder.  

Interessen er så stor, at man nu har to ansatte i fleksjobs og to fra Syrien i praktik, ligesom 

der er opbygget et netværk af eksterne syersker, som Sylab kan trække på ved store ordrer. 

 

Kernen i Sylab er en række iværksættere, som bygger deres virksomheder op i det kreative og 

eksperimenterende miljø. Sylab hjælper dem med at udvikle deres ideer både med hensyn til 

det praktiske med at få syet prøver og ordrer, men også med forretningsudvikling og netværk.  

 

”Det er helt nye brands, vi lige nu ser udvikle sig. Det vil vi gerne dele med andre, så selv om 

der er rygende travlt på Sylab, har vi besluttet, at vi åbner dørene op for at vise, hvor meget 

der foregår, ” siger Betina Simonsen og opfordrer interesserede til at tilmelde sig en fantastisk 

aften med modeshow, som præsenterer de helt nye brands. De besøgende kan desuden 

shoppe hos iværksætterne med rabatter på op til 20% samt høre Betina Simonsen fortælle om 

Sylab og den hurtige udvikling, som den nye systue allerede har gennemgået. 

 

 

Tid og sted: 

Onsdag d. 23.11.2016 fra kl. 17:30-21:00 på Marsvej 6, 7430 Ikast. 
 
Læs invitation og program her: http://ldcluster.com/wp-

content/uploads/sites/4/2016/10/Experience-Sylab-Invitation_SL.pdf 

 

 

Tilmelding til svea@ldcluster.com. Begrænset antal pladser.  

 

 

Nærmere information fås hos direktør Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster, telefon 29 36 00 90 eller 

e-mail betina@ldcluster.com 

http://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Experience-Sylab-Invitation_SL.pdf
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Sylab  

Sylab er en innovativ systue, hvor den nyeste teknologi skal øge tekstilproduktionen og booste tekstilproduktion i 

Danmark ved at producere til gavn for iværksættere og mindre virksomheder.  

Projektet er igangsat på initiativ af Lifestyle & Design Cluster, som arbejder målrettet for at fremme væksten inden for 

bolig- og beklædningsbranchen og står bag en lang række aktiviteter, der har til formål at styrke 

branchevirksomhedernes innovationsevne.  

 

Partnerne i projektet, Robocluster, Censec og VIA Design bidrager alle med indsigt og til at kortlægge muligheder for:  

1) at udvikle en sy-robot  

2) at gøre produktionen effektiv  

3) at samle og benytte de få produktionskompetencer, der er tilbage i Danmark 

4) at hjælpe nye og mindre virksomheder med at udvikle nye ideer og produktion af små serier 

 

Læs her en case om iværksættere og kunder i Sylab  http://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2016/11/Case-

Magasin2016-Sylab_Final.pdf 

Læs mere om Lifestyle & Design Cluster www.ldcluster.com 
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