velkommen til vores univers
vi er glade for, at du er med på holdet

by basics er danskdesignet slowfashion
– bæredygtige kvaliteter i en verden af farver

vi har en holdning
når du køber tøj fra by basics, får du tøj designet
og produceret ud fra:
1.
360 grader etisk synsvinkel: vi skal passe på
hinanden – og vores fælles jord

shop online når det passer dig
få adgang med dit personlige forhandlerlogin på
b2b.bybasics.com og find b2b login øverst på
bybasics.com
vælg dit drop:
•
•
•
•
•

by basics – merinould, bambus og bomuld
own – hør, poplin, bomuld/uld og børstet uld
petit by basics – merinould og bomuld til børn
grums – hudplejeprodukter lavet på kaffe
paa stell – vaskemiddel lavet på citron

husk – bestil kun det du har brug for
der er ingen minimum og faste sortimenter
find billeder
du er meget velkommen til at bruge vores
billedmateriale på din webshop, i dine nyhedsmails
og på dine sociale medier

2.
konceptet: ”køb kun det, du har brug for”. du er
ikke låst af kollektioner eller sortimenter
3.
slowfashion – mode der holder år efter år. du
finder kvalitetsprodukter i en verden af farver, som
du kan bruge til at sikre, at din butiks sortiment
hænger perfekt sammen hver sæson
lær os bedre at kende i denne video
følg med – og del gerne
du finder by basics på instagram og facebook; del
meget gerne dine styles med # – måske vi må
reposte dine billeder?
i ny og næ modtager du også en nyhedsmail fra os,
hvor vi fortæller om nyheder, deler gode historier,
nyttig viden og viser inspiration. du kan til enhver
tid afmelde dig mailen

find billederne i traede. vælg image bank
for sæsonens billeder og packshots for
produktbilleder
din leveringstid
for at sikre den mest bæredygtige proces, er vores
filosofi, at lageret skal fylde mindst muligt både
hos dig og os. derfor er dit tøj ikke på lager; det
bliver produceret specifikt til dig, så du helt selv
kan sammensætte de styles, farver og størrelser,
du ønsker – vi klipper og syer specielt til dig
leveringstiden er typisk:
• by basics – 4-6 uger
• OWN · indeværende måned + 6 uger
• petit by basics – 4-6 uger
• grums · 1-2 uger
• paa stell · 1-2 uger
hvis leveringstiden er en anden, hører du fra os

brug for hjælp
måske du kan finde svaret i vores faq?
ellers er du altid meget velkommen til at kontakte
din lokale agent eller vores salgssupport
vi glæder os til samarbejdet
team by basics

