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Julkaisuvapaa het
Ensimmäinen suomalaisille tekstilisuunnitelijoille suunnatu avoin kuosipankki, Paterns from Finland, on
lanseeratu tänään 11.3.2015. Kuosipankin asiakkaita ovat kuosi- ja pintasuunnitelupalveluita käytävät
yritykset niin Suomessa kuin ulkomailla. Kuosipankkia markkinoidaan kotmaan markkinoiden lisäksi
erityisest Japaniin, Venäjälle sekä Keski-Eurooppaan.
Tällä hetkellä kuosipankissa on mukana neljä suomalaissuunnitelijaa: Ilana Vähätupa, Sari Taipale sekä
Kahandi Designin muodostava kaksikko Miia Kasule ja Karoliina Halst-Ndiaye. Tällä ryhmällä tunnusteltin
Venäjän markkinoita Opetus- ja kultuuriministeriön rahoitamassa suomalaisia tekstilisuunnitelijoita ja
venäläisiä tekstilivalmistajia yhdistävässä hankkeessa, Projekt Posadkassa, vuoden 2014 aikana.
Projekt Posadkan aikana törmätin monta kertaa tlanteeseen, jossa asiakas olisi toivonut nähdäkseen
laajempaa portoliota, tai suunnitelijan sähköistä portoliota ylipäätään. Koska yksitäisten suunnitelijoiden
kotsivuja ja portolioita on haasteellista löytää Internetstä, oli markkinointongelmaan helppo löytää
ratkaisu kollektivisesta kuosipankista, joka on helppo löytää ja käytää, ja jossa on paljon mielenkiintoista
sisältöä. Näin syntyi ajatus Paterns from Finlandista, jota pystytäisiin viemään laajemminkin kansainvälisille
markkinoille, ei vain Venäjälle.
Varsinkin kansainvälisillä markkinoilla on paljon kuosipankkeja, muta niistä ei juuri suomalaisia
suunnitelijoita löydy. Muutamat olemassaolevat suomalaisten suunnitelijayhteisöjen kuosipankit vaatvat
rekisteröitymisen, eikä kaikille halukkaille edes myönnetä pääsyä katselemaan kuoseja. Paterns from
Finland on kaikkien ulotuvissa, myös kuosien arvioint 1-5 tähdellä sekä sanallisest on mahdollista kenelle
vain. Uskomme vuoropuhelun palvelevan suunnitelijoiden lisäksi myös kuoseja ostavia tahoja, asiakkaita.
Kuosit on hinnoiteltu neljään kategoriaan, A-D. Asiakas klikkaa haluamansa kuosin vieressä olevaa painiketa
ja lähetää viestn Paterns from Finlandiin joko kuosin lisätetoja tai ostohalua koskien. Asiakas saa
vastauksen paluuviestssä 24 tunnin kuluessa.
Avoin kuosipankki on herätänyt paljon positivista kiinnostusta, joten suunnitelijoiden lukumäärää ollaan
nostamassa kevään 2015 aikana noin kymmeneen. Avoimuudesta huolimata Paterns from Finlandissa niin
mukanaolevat suunnitelijat kuin heidän kuositkin on kuratoitu kuosipankin perustajien toimesta, jota
kuosien taso saadaan pidetyä korkeana ja mahdollisimman monipuolisena asiakkaiden erilaisia tarpeita
ajatellen.
Paterns from Finlandin ovat kehitäneet tekstiliartenomi, käsityöteteiden ylioppilas Kristina Tergujef sekä
KTM Jenni Moberg. Heillä on pitkäaikainen kokemus muotoilujohtamisesta, muotoilijoiden agentoimisesta,
muotoilun kansainvälistämisestä sekä tekstileiden kotmaisesta vähitäismyynnistä.
Kuosipankin visuaalisen ja teknisen toteutuksen on tehnyt MASSIVE Helsinki Oy.
Paterns from Finand -kuosipankki löytyy osoiteesta www.paternsfrom.f
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