Är ni
lika
unika?
Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept

Topp till tå
Vi på ACC brinner för maxade ambitioner. Som er samarbetspartner
vänder vi gärna ut och in på era behov och lever med i er framfart
– allt för att kunna förse er med rätt kläder på rätt plats vid rätt tillfälle.
Vi tar hand om och syr ihop hela processen, från idékläckningen till
lösningen av logistiken.

Rätt känsla
Ska ni ekipera företaget? Då står ni inför utmaningen
att hitta företagskläder som ut i sista söm matchar ert
varumärke och lever upp till otaliga krav och önskemål
avseende design, kvalitet och funktion. Plaggen ska
vara era egna märkeskläder som medarbetarna bär
med glädje och stolthet.
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Unik design
Ni får en helt ny kollektion som vi skapar
i enlighet med er varumärkesstrategi. Vi tar
inte fram vilka sköna och stiliga kläder som
helst, utan skräddarsyr i detalj för att framhäva, förnya och förstärka er image. Med
en egen stil bygger ni gemensamhet och
samhörighet – och förstärker bilden av
er utåt.

Komplett team
Det som gör oss till en trygg och kreativ samarbetspartner är just kombinationen av
gedigen erfarenhet och piggt engagemang. Vi är specialister inom projektledning,
design och inköp, men går in för jobbet med så mycket glöd att alla är redo att
agera såväl dragkedja som knappnål i ett projekt.
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Slutspelsskägg
Det är ingen tillfällighet att Niclas Hävelid, som vunnit
OS- och VM-guld med Tre Kronor och spelat i tio år
i världens tuffaste hockeyliga, NHL, valt att bli
delägare i ACC. Han är proffs ut i fingertopparna
och vet att det utöver finlir och samspel krävs
”jävlar anamma” om man vill leverera till
fullo i alla lägen.

Delar av ACC:s växande team: : Ove Sundberg, huvudägare, VD och projektledare, Mia Song, designer, Hanna Swahn, inköpare, och Johan Lindblad, delägare och projektledare.
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Flexibelt nätverk

Koll på hela kedjan

Genom åren har vi knutit flera eftertraktade designers,
tillverkare och distributörer till oss. Vårt nätverk sträcker
sig över Europa och Fjärran Östern och bygger på
kvalitet i varje maska. Vi väljer leverantörer
som arbetar med just märkeskläder,
för vi vet att vi aldrig är bättre
än det vi levererat.

Vi har en lika personlig och nära relation till våra leverantörer som vi har till våra kunder. Det ger oss
möjlighet att ha hundraprocentig koll på aktuell kapacitet, prisbild och leveranstid, vilket i sin tur gör
att vi kan agera kvickt och effektivt för att tillgodose alla de krav och önskemål som ni kan tänkas ha.

Proffsig attityd
Att vi kan klä upp ert varumärke beror på mer än genuin kunskap och lång erfarenhet. Vi har passionen,
insikten och fingertoppskänslan för hur marknaden faktiskt ser på modernitet, kvalitet och varumärken.

A-One International
– ACC:s dotterbolag

®

Ett bevis på vår kompetens och vårt konkurrenskraftiga arbetssätt är den respons vi får i detaljhandeln för vårt eget varumärke A-One. Dessa fantastiska dunjackor har blivit mycket uppskattade
av konsumenter som tycker om – och kräver – läcker design och hög kvalitet.

Vi gör
er bAde
lika
och
unika.

För Sunwing Resort
har vi skapat allt från eleganta
receptionistdräkter till praktiska
barnklubbs- och poolvaktmästar
kläder. Resenären får samma
positiva igenkänning, oavsett
vart i världen färden går.
För Ving, alias Thomas Cook
Northern Europe, har vi tagit
fram reseledarmunderingar som
tydligt och direkt presenterar
varumärket. För arbetslaget står
klädseln för stolthet, tillhörighet
och för den helhetsupplevelse
man representerar, medan
gästen känner sig trygg och
hemma – även långt borta.
För telekomoperatören ”3”
har vi designat snygga, sköna
och moderna kläder för butiksoch eventpersonal. Vi ser aldrig
leveranser som avslut, utan som
en del i dialogen inför kommande
projekt och utmaningar.
För Golvkedjan har vi bland
annat producerat specialdesignade golvläggarbyxor till 1 500
personer runt om i Sverige. Vi
har också sett till att alla varit
profilerade enligt något av
kedjans 45 olika bolag.

ACC, Another Clothing Concept,
står sedan 1988 för ett vinnande
koncept när det gäller att
producera och leverera
kvalitetskläder för företag
inom allt från service och
turism till tung industri.
Vi har spunnit ett tajt team
och ett smidigt nätverk, och
växer i takt med våra kunder.
Vår framgång i Sverige och
internationellt bygger på ett
helhetstänk, där precisa krav
och stundom svävande önskemål
konkretiseras i väldesignade kollektioner av arbets- och fritidskläder.
Utöver detta håller vi oss à jour med
detaljhandeln genom att marknadsföra vårt eget klädmärke, A-One.

Artillerigatan 62 B
114 45 Stockholm
Tel/fax: +46 8 663 82 00
E-post: info@acc-ab.se
www.acc-ab.se

