Arbejder din modevirksomhed med upcycling, genanvendte
produkter og/eller ressourceoptimering så kan du ansøge
om deltagelse i ALL RISE cirkular fashion days under
modeugen i København.
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All rise cFD
Modeindustrien er blandt de mest forurenende industrier i
verden og jordkloden har svært ved at følge med. Tøjforbruget
forventes at stige markant frem mod 2030, og det stiller krav
til både tøjindustrien og forbrugerne om at gøre branchen
mere cirkulær. Det er vigtigt at fremvise den innovation og
gode eksempler på styles og kollektioner som er tænkt
cirkulært. Derfor har ADP Planet, Reffen og Lifestyle & Design
Cluster etableret ALL RISE CFD, som finder sted i uge 5 under
Copenhagen Fashion Week, for at hjælpe udviklingen på vej.
ALL RISE CFD har både fokus på B2B og B2C salg. Fra kl.

10.00-16.00 er der fokus på B2B mens der fra kl. 16.00-22.00
åbnes op for B2C, hvor alle har adgang. Du vil således både
kunne sælge til og netværke med den professionelle indkøber
og slutbrugeren. ALL RISE CFD finder sted i den industrielle
del af Refshaleøen og er en oplevelses drevet messe, med
fokus på at skabe ”content” og salg for de cirkulære
tøjmærker.
Det finder sted på Maskinværkstedet, Refshalevej 167A 1432
København K (Refshaleøen) og afholdes på følgende dage:
Mandag den 27/1 kl. 17.00 – 22.00 (presse/informationsdag)
Onsdag den 29 kl. 10.00 – 22.00 (stande åbner kl. 10.00)
torsdag den 30 kl. 10.00 – 22.00 (stande)
fredag den 31 kl. 10.00 – 02.00 (stande)

PARTNERNE BAG INITIATIVET:
ADP PLANET

ADP Planet www.adeeppenetration.com
REFFEN

Reffen, Refshaleøen www.reffen.dk
LIFESTYLE & DESIGN CLUSTER

Lifestyle & Design Cluster er et innovationsnetværk, der har et
almennyttigt formål om at fremme innovation og vækst i især
små og mellemstore mode, møbel og interiør virksomheder.
Gennem varierende projekter fungerer de som
livsstilsbranchens ”udviklingsafdeling”. Lifestyle & Design
Cluster har igennem en række år støttet virksomheder i deres
arbejde med cirkulær økonomi. www.ldcluster.dk.

ansøgning
Hvem kan ansøge? Både små og store virksomheder kan deltage. Det er et krav at

du / I har et CVR-nummer og er et etableret brand med produktion og salg, og
produkter der matcher kriterierne nedenfor.
Hvad koster det at deltage? Deltagelse i ALL RISE CFD januar 2020 er gratis.

Men som deltagende virksomhed skal du selv stå for det praktiske:
Opsætning/nedtagning, bemanding af standen mv.

Udvælgelsespanel/Advisory Board:

Ansøgningerne vurderes af et panel bestående af følgende:
Fagperson / evt. forsker
Frederik Egeblad Schlütter, program & eventchef Reffen
Jesper Keiser, ADP Planet
Christian Chapelle, Head Of Fashion, Lifestyle & Design Cluster & chef Headstart
Fashion HOUSE
Jesper Rasch, projektleder Lifestyle & Design Cluster

Vurderingskriterier

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende 4 kriterier:
Upcykling: Processen hvor man tager noget brugt og laver det om til et andet
produkt af samme eller højere værdi
Genanvendelse: Affald fra andre industrier ex. PET flasker, Ghost fishingnets osv.
Ressource optimering: Optimering af mode industriens affald, ex produktions
affald
Produktion af deadstock (Rest metervarer)

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen skal indeholde:
Beskrivelse af den kollektion I ønsker at få med på udstillingen
Beskrivelse af på hvilken måde kollektionen er cirkulær (herunder om der er tale om
upcycling, genanvendelse og/eller ressourceoptimering…)
Billeder til intern brug for vurderingen og billeder som må bruges eksternt ved
markedsføringsaktiviteter
Status for brand og produkter
Du ansøger elektronisk via følgende link:
https://podio.com/webforms/23676151/1706423 senest den 13. december 2019.
Du vil få besked om deltagelse senest tirsdag den 18. december kl. 24:00, hvorefter vi
vil indgå i en dialog om, hvor meget plads, du har brug m.v. Vigtigst for din ansøgning
er desuden, at du har et ”fashion-take” og ønsker at bidrage til at gøre ALL RISE CFD
til en kæmpe succes.

Spørgsmål?
KONTAKT:

Praktisk information omkring hallen, standen, materialer etc, kan fås ved
henvendelse til Frederik Schlütter på fs@reffen.dk
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte følgende:
Jesper Rasch, Projektleder ved Lifestyle & Design Cluster
Tlf 5092 5094
Jesper Keiser, Projektleder ved ADP
Tlf 2020 9701

