
Det lille verdensfirma der emmer af hverdagsmagi



FILOSOFI

SVÆRT FINT skaber bæredygtig mode til kære små ud fra et intet-spilds koncept. 

SVÆRT FINT insisterer på gedigent håndværk der tåler at gå i arv. 

Jeg er uddannet skrædder og modelkonstruktør og har håndværket i egne hænder.

Klæderne er skabt i begrænset oplæg med omtanke for miljø & menneske.

Min signatur ligger i detaljegraden. 

Nina Una

Nørd & mor til SVÆRT FINT



KUNDESEGMENT & VÆRDISKABELSE

SVÆRT FINTs kunder er selektive og prioriterer kvalitet fremfor kvantitet. 

De ser en værdi i, at være blandt de relativt få, der er i besiddelse af finhederne, grundet det begrænsede oplæg. 

Segmentet stiller krav til: 

Pasform 

Kvalitet

Etik

Bæredygtighed

SVÆRT FINT giver den enkelte kunde et indblik i tilblivelsen af kollektionerne via sociale medier, 

da enhver finhed har en unik historie at fortælle. Denne kan følges fra vugge til grav. 



NUVÆRENDE & FREMTIDIG FORRETNINGSMODEL

SVÆRT FINT sælger på nuværende tidspunkt direkte til private kunder, eksklusivt via egen onlineshop. 

SVÆRT FINT har investeret tid, energi og ressourcer i at få fodfæste, med fokus på det danske marked.

Det erfaringsgrundlag gør SVÆRT FINT i stand til, at udbygge kendskabsgraden til det internationale marked, 

hvor et eksklusivt forhandlernetværk implementeres. Denne proces sker i en selektiv udvælgelse. 

SVÆRT FINT kan på den vis imødekomme den stigende efterspørgsel fra kunderne om, at kunne se, mærke og 

shoppe klæderne i én og samme proces. Hvorfor finhederne præsenteres i udvalgte, fysiske forretninger. 

SVÆRT FINTs målsætning er, at styrke dets berettigelse på et udenlandsk marked. 



BÆREDYGTIGE KOLLEKTIONER

Kollektionerne er skabt i begrænset oplæg, nummererede & signerede personligt. 

SVÆRT FINT er laaangsom mode fri af modens tendenser. 

Kollektionerne bærer præg af gamle håndværkstraditioner og emmer af umage.

Finhederne kan deles og arves i generationer grundet et højt kvalitetsniveau.

Enhver finhed fra min hånd har en historie at fortælle. 



GIV TILBAGE

Intet er overladt til tilfældigheder i SVÆRT FINT regi. 

Jeg gør mig umage med, at det skal være en oplevelse at åbne en pakke fra min hånd, 

indhyllet i umage og bæredygtighed. 

Kuvert, klistermærke, silkepapir og postkort hvor en personlig tak står skrevet, er skabt af genanvendt papir. 

Der er vedlagt en håndskrevet sten fra Vesterhavet hvorpå der står ’SVÆRT FINT’. 

En kuvert med bomuldsfrø, som kan plantes og vokse op ligesom jeres børn. 

Tanken bag, er at give noget tilbage til naturen. Vi tager og vi giver.  



BÆREDYGTIG CYKLUS

SVÆRT FINT er bevidst om, at det aftryk der sættes på Kloden ved dets blotte eksistens. 

SVÆRT FINT har implementeret FN’s Verdensmål #12 i det daglige arbejde, der omhandler ansvarlig produktion.

SVÆRT FINT bemærker sig ved:

- At producerer ud fra et intet-spilds koncept. Samler op hvor branchen ikke udnytter. 

- Nænsom produktion uden at høste, væve & indfarve metervarer. 

- Finheder der ikke lever op til det høje kvalitetsniveau, gives bort til dem der har behov, lokalt i landet. 

På den vis bevares en bæredygtig og organisk fødekæde. 



BÆREDYGTIG CYKLUS

SVÆRT FINT er intet som enhed. Det er en fælles indsats, at værne om miljøet som vores kære små skal vokse op i. 

SVÆRT FINTs mission er, at kunne bidrage til den samfundsmæssige holdningsændring, hvor der i højere grad 

efterspørges og stilles krav til bæredygtighed & ikke mindst gennemsigtighed, når der tales produktion og klima. 

SVÆRT FINT tager ansvar for, at producerer med omtanke for miljø & menneske. 



Nok er SVÆRT FINT et verdensfirma, men essensen er nærvær & umage.

Om det er indtrykket du sidder tilbage med, lader jeg stå.

Om du synes - fortæl gerne historien videre.  

Tak for din tid.

Nina Una

mor til SVÆRT FINT
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