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Vi hoppas att du mår bra! För att du med anledning av Covid-19 ska känna dig trygg 
när du besöker Stockholm Fashion District har vi vidtagit flera åtgärder och nya  
riskbedömningar görs regelbundet. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och 

riktlinjer. Vår utgångspunkt denna säsong är förbokade möten för att säkerställa rätt 
avstånd och trygghet för våra besökare. Vi vet också att det är oerhört viktigt att  

fortsätta göra affärer och Stockholm Fashion Districts uppdrag är att stötta företagen 
i vår community. Det gör vi på flera sätt, bland annat genom ett spännande program 

som det går bra att delta i digitalt samt en spännande nyhet - håll utkik!  

Program och registrering på Stockholmfashiondistrict.se/rsvp
- tack för att du registrerar dig i förväg online!

P.S. Ta med dig inbjudan så bjuder vi på en överraskning!

Hej!

www.stockholmfashiondistrict.se    info@stockholmfashiondistrict.se
Returadress: Stockholm Fashion District, Augustendalsvägen 7, Box 107, SE-131 52 Nacka strand, Sweden

Officiella partners

En annorlunda säsong
Förbered ditt besök digitalt
På Stockholmfashiondistrict.se presenterar vi en spännande nyhet för att underlätta för dig - vi ser 
fram emot att berätta mer och guida dig runt i distriktet digitalt! Tänk gärna på att våra gästande  
varumärken stannar olika länge, därför rekommenderar vi extra varmt att du bokar möte i förväg 
denna säsong.

Säsongens tema: Relationships - hur du bygger starkare relationer i en digital era
Vi djupdyker i relationer och undersöker hur du bygger starkare relationer mellan varumärke,  
säljorganisation, butik och slutkund. 

Ett besök ska vara enkelt och tryggt 
Vi bjuder dig som kommer med egen bil på parkeringsavgiften i de tre parkeringshusen när du  
besöker oss under Fashion Week Trade! Du får ett värdebevis att lägga i bilens framruta när du  
registrerar dig. Tänk också på vår VIP-service med BMW som bokas via din leverantör (endast 
bekräftade resor gäller). 
 
Sov gott på Hotel J 
Vill du övernatta på distriktets eget mysiga hotell med utsikt över Stockholms hamninlopp och  
promenadavstånd till möten? Med bokningskod SFD får du förmånliga rabatter.

Väl mött!


