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Nordic Fashion Week Ry 
www.nordicfashionweek.org 

- SUOMALAINEN KANSAINVÄLISESTI 
- Ympärivuotinen toiminta 
- Strategiset yhteistyökumppanuudet 
- -Tulevaisuuden tutkimus  
- -Trendianalyysit (Micro + Mega) 
- Ongelmanratkaisu 
- Aloitteet ja projektit esim NEW NORMAL 

- HELSINKI FASHION WEEK 
- -Ammattilaistapahtuma sisäänostajille,  
- sijoittajille ja lehdistölle 
- -Ilmainen suunnittelijoille 
* -Avoin kaikille kuluttajille 



YHTEISTYÖKUMPPANIT



ECO VILLAGE CONCEPT 
SCALE + APPLY: 
CITY 
SCHOOL 
HOME 
WORK 



EKOKYLÄ 
SKAALAUTUVA JA SOVELLETTAVA 
KOKONAISUUS 

- Omien neuvojen seuraaminen toiminnassa ja 
viestinnässä --> "Walk the Talk" 
- Lokaatio, luonnon elementit ja ympäristön 
viestinnällinen merkitys 
- Ideologian esille tuominen kumppanuuksissa: 
- Luonnon elementit ja ympäristön merkitys 
- Yhteistyö 
- Uudet konseptit 
- Innovaatio ja Teknologia 
- Käytännöllisyys / Ratkaisut 



KUVIA TAPAHTUMASTA





TAPAHTUMAT MEDIALLE



SISÄLLÖN MERKITYS 

- Taiteen, tieteen ja viihteen yhdistäminen kaupallisesti on tärkeää, sillä se 
tavoittaa ja puhuttelee laajempaa kohderyhmää, lisää luottettavuutta ja jää 
mieleen 
- Rajattu monipuolisuus + kohdennettu merkitys 
- Kohderyhmä 
- 30 suunnittelijaa 8 eri maasta Helsingissä



SISÄLTÖ 
- Interaktiivisuus 
- Osallistava toiminta 
- VTT Exhibition 
- Aalto Yliopisto Outdoor Luento 
- HFW TALKTALK Seminars 
- Jooga 
- Workshopit 
- Sosiaalinen media



LUENNOT JA MUUT TAPAHTUMAT



TRUE SCHOLAR LECTURE SERIES 
By NFW Ry





TRENDIT JA RELEVANTTIUS KOMMUNIKOINNISSA 

- micro ja megatrendien, kulttuurin, sukupuolten ja sukupolvien vaikutus  
- on puhuttava persoonallisella äänellä, mutta omattava universaali viestintäkieli 
- avarakatseisuus ja inspiraatio auttavat näkemään uusia mahdollisuuksia totutuissa toimintamalleissa 
- Biotalouden ja muiden vahvuuksien huomioiminen sekä niiden hyödyntäminen 
- visiota tulee tukea faktoilla = tiede mahdollistaa kehityksen ja lisää luottamusta 
- innovaatio ja luovuus



AVAINSANAT JA AJATUKSET 

“KOKEILE JA KOE” 
Nykypäivän innovaatio on enemmän sosiaalisten ongelmien ratkomista kuin taloutta. 

”Jatkuva sisällöntuotanto ja sen vastaanotto määritellään tämän hetken megatrendiksi ”connectivitity” eli 
tavoitettavuus ja yhdistyneisyys. 
Tämä yhden ja monen massamedian dynaaminen synergia on avannut väylän digitaaliselle kanssakäymiselle, 
jonka alustana sosiaalinen media toimii. Kyseessä on nk. lifetime-journey eli elämän (pituinen) matka.” 

Tämän projektin avulla teknologiasta tulee inhimillisempää. 

“FINSTAGRAM” - Haaste (Interaktiivisuus) 

“EXINFO”: Kokemukseen perustuvaa, omakohtaista ja suoraan ”lähteestä” saatavaa informaatiota. 

GENZ : 
”Haluan olla täydellisesti epätäydellinen” 

Epäonnistumisen määritelmä  



“PROJEKTIALOITE: EPÄONNISTUNEET HANKKEET </3 “  

Kampanja epäonnistumisen kannustamiseksi, jonka avulla vältetään heittämästä hukkaan 
mahdollisuuksia sekä potentiaalia (kansanvalistus) 

Kampanja tutkii kansan hyvinvointia erilaisten kumppanuuksien sekä mittausmenetelmien avulla:  
- keskustelupalstat 
- mediat ja mediatalot 
- ennen ja jälkeen vertailu 
- psykologia 
- hakukoneoptimointi 

Trendien ennakoinnin ja tutkimisen tärkeys: Jatkuva tavoitettavuus synnyttää OIREILUA  
Kiina: SANG -liike 

= vaikuttamisen ja vaikuttajamarkkinoinnin ala syntyi kuluttajien tarpeesta löytää autenttista sisältöä 

“älä vaikuta, inspiroi!”, sanoo Vreni Frost, joka kutsuu itseään ”Sensefluenseriksi” eli järkivaikuttajaksi.













MEDIA, SUHTEET JA  
NIIDEN YLLÄPITO 
- Pitkäaikaisen vaikutuksen luominen 
- Ympärivuotinen ja yhtenäinen kommunikointi 
- Suhteiden vahvistaminen ja henkilökohtaistaminen 
- Suomi-kuva= Viehättävyys ja houkuttelevuus 
- Mielenkiinto tarjonnan edistäjänä 
- Kv media = kotimainen media ja näkyvyys 
“Lähde”



Forbes 
New York Times 

The Guardian 
V Magazine 
El Tiempo 

Le Parisienne 
Vogue America X 

British Vogue 
Vogue Italia X 
Vogue Arabia 

Vogue Korea X

Vogue Japan 
Vogue Thailand 

Vogue Russia 
Vogue Germany 
Vogue Australia 

Marie Claire 
Marie Claire 
Marie Claire 

Harpers Bazaar 
Elle 

Reuters 





ARVOT JA NIIDEN SOVELTAMINEN 

- arvot ovat kaiken perusta, ne tulee viestiä ristiriidattomasti 
- B2B ja B2C 
- Ammattitapahtuma + kuluttajatapahtuma: kuluttajien mukaan ottaminen lisää dialogia ja keskustelua 
- Kaikille avoin toimintamalli: mahdollistaminen ja suunnittelijoiden/alan kasvun tukeminen 
- Emme ole ympäristöystävällinen muotiviikko, olemme muotiviikko 

ARKISTOINTI 

- viestin vahvistaminen 
- todentaminen 
- muistuttaminen = omaksuminen 
- yrittämisen ja erehdyksen kautta kehittyminen 
- ajattelumalliin ja mielialaan vaikuttaminen 
- ketteryys ja muutosvalmius 

Lapsenomaisuuden säilyttäminen on tärkeää: luovuus, kekseliäisyys, rehellisyys, rohkeus, uteliaisuus, asioiden 
yksinkertaistaminen sekä näiden merkitys kommunikoinnissa.



TULOKSET 

- konkreettisuus 
- sijoitetun pääoman 
tuottoasteen mittaus (ROI) 
- toimintaan ja käyttäytymiseen 
vaikuttaminen 
- tekoäly + tunneäly 



KULUTTAJAT JA YRITYKSET 

- kokemuksellisuuteen pohjautuva tieto ja informaatio lisää muistettavuutta = henkilökohtainen sitouttaminen 
- toimialoja ylittävä yhteistyö ja siitä kertominen osana visiota: miksi ja miten 
- uuden luominen vanhaa kunnioittamalla 
- Suomalaisen biotalouden ja innovaatioiden markkinointi sekä painottaminen, talouskasvu 
- sosiaalinen kehitys ja yhteinen hyvä

DESIGN AJATTELU JA SEN SOVELTAMINEN 

- muotoilun vaikutus ajatteluun ja psykologiaan, kuinka tämä huomioidaan? 
- kokonaisvaltainen ja integroitu henkinen hyvinvointi = voimavara 
- Muotoilulla on SUURI merkitys lopputuotteelle ja sen käyttöiälle 
- Suunnittelijoille kommunikoinnin merkitys: HFW Designer Guidelines + Handbook 
- Esimerkin näyttäminen ja ratkaisunhakuisuus: The New Normal



Kiitos!  
Lisätietoa ja mahdolliset yhteistyöehdotukset : 

www.evelynmora.com

http://www.evelynmora.com

