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tanför ingången till mässan ring

lade en lång kö av mestadels ung

domar. Kanske några hade lock

ats dit extra tidigt på morgonen 

av erbjudandet om goodiebags med chans 

till diamant för de 500 första besökarna.  

Vi från pressen kunde direkt känna pul

sen och att vi befann oss mitt i mässvimlet. 

Pressrummet hade förflyttats från sin ordi

narie lugna vrå en trappa ned till ett café

utrymme i mässhällan, där jag och mina 

kollegor försökte få en överblick över årets 

stora trendmässa till höga toner av dunka

musik. 

Målgruppen var en trendmedveten all

mänhet i åldern 15–45 år med stort intres

se för mode, skönhet och livsstil. På 

stora scenen gavs smakprov på de  

hetaste trenderna och looker na 

2012 med fashionshow, make up 

och hårvisningar, intervjuer  

med branschkändisar och artist

uppträdande. Nordiska mäster

skap, modelltävling och andra 

tävlingar gick också av stapeln 

– inom makeup, nageldesign, hår 

och kroppsmålning. 

Ett seminarieprogram ingick 

även i mässeventet med bland annat panel

debatt om jakten på skönhet och vikten av 

att skapa balans mellan inre ro och yttre 

skönhet.

Med Attitude vill man både presen tera 

nyheter och trender och skapa en het mötes

plats för befintliga och potentiella kunder, 

bloggare, stylister, designers, kosmetik

företag, hår och skönhetssalonger, nät

sajter, modemagasin och modell agenturer. 

Mixen av utställare premiäråret var stor, 

från Lars Wallin, Stockholmsgruppen, 

Stureplanskliniken och innesalongen Corin

ne and Friends till Nagelakuten, tatuerings

studion Salong Betong, nät butiker och 

skönhetssajten Improveme.se.

Svenska modedesigners visade även 

upp sina senaste kollektioner direkt för all

mänheten, något som vanligtvis endast sker 

på Stockholm Fashion Week.

Att retro är en stark trend märktes på 

mässan.

– Intresset för vintage har ökat kraftigt 

sedan vi startade för sex år sen, både bland  

yngre och äldre, intygade både Josefin Hag

ström, utställare och pransvarig för Bey

ond Retros butiker, och Marc Ellis, ägare. 

–  Det handlar både om nostalgi och att 

allt fler uppskattar gårdagens höga kvalitet 

i sömnad och snitt och en ofta annorlunda 

design.  Många unga modevetna tycker ock

så att vintage är spännande och vill toppa 

sin outfit med en stil som ofta syns på cat

walken och röda mattan.   

Pampigast på modesidan var mode ska pa

ren Lars Wallins Couture & Xanté Cock

tail Lounge i avskalat svart och vitt med 

bar, kristallkronor och glitt rande afton

klänningar, som speglade Wallins 20 år som 

designer och var en del av hans utställning 

Fashion Stories.

Bland livsstilsföretagen syntes bland an

nat Stockholms Juveler, Lifestyle Watches 

& Jewellery och Orrefors med en ny deko

rativ glasserie, formgiven av modedesignern 

Karl Lagerfeld.   

På skönhetssidan visade både svens

ka och internationella företag upp sina 

produkter och nyheter. Taffy by Med

Shape presenterade en av de senaste meto

derna för permanent makeup och ett mer 

verklighets nära resultat., som lanserats i 

Sverige. Metoden går ut på att terapeu

ten med en specialpenna till exempel ri

tar ögonbryn med naturtrogna strån på en 

kal hud.

MÄSSA FÖR

TRENDMEDVETNA

Sixten Widlöf, 

initiativtagare.

Attitude Stockholm, Sveriges första gemensamma mässa för skönhet, livsstil och mode, har haft 
premiär på Kistamässan i Stockholm. Mässan lockade en ung publik mån om att ha koll på de 
senaste trenderna och vad som händer i branschen. 
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–  Vi har haft många nyfikna besöka

re och mässan är ett bra tillfälle för oss att 

demonstrera nyheten, upplyste Lindah Ga

neborn, utbildningsansvarig för Taffy Sve

rige.  

Hur behandling med restylane för läpp

förstoring går till demonstrerades också på 

mässan och lockade många till Stureplans

klinikens monter. Hudvårdsklinikens spe

cialitet är medicinsk hudvård och behand

lingar utan narkos och allt från kemisk 

peeling till bröstförstoring och fettsugning.

Black Opal Makeup& Hudvård, som nu 

finns i Sverige, presenterade en heltäckan

de serie, speciellt framtagen för mörkhya

de och Beauty Stockholm visade upp ett av 

marknadens ledande ögonfransserum Nu

tra Luxe Lash (MD). Beauty Stockholm har 

nätbutik, salong i Stockholm och agentur 

för serumet i Sverige.

Nagelsalongen Fridas i Stockholm, popu

lär bland många kändisar, presenterade fle

ra nyheter, bland annat Minx från USA, en 

slags folie som värms upp och sätts på nag

larna och gelénagellacket Gelish.

Mässor ses dock inte bara som ett till

fälle att samtidigt nå ut med nyheter till 

en stor publik. Många utställare ser mässan 

främst som ett forum för 

att stärka sitt varumärke.  

– Att synas på Attitude är en chans för 

oss att nå många unga tjejer och visa upp 

vår nya makeupserie Studioartist, men 

mässan är framförallt ett forum för att 

synliggöra varumärket som är okänt för 

många, sade Monica Andrén, produkt och 

prchef,  Oriflame. 

Flertalet av de svenska toppblog garna 

var också på plats – Kenza, Angelcia Blick, 

Tyra, Engla och Paow. 

För nätbutiken Elf Cosmetics var mäss

deltagandet en möjlighet att stärka ställ

ningen på den svenska marknaden och även 

personligen möta kunderna, berättade Ma

rie Christine, chef för Elf Cosmetics Scan

dinavia med huvudsäte i Oslo.

Flera utbildningsföretag var också på 

plats. Make up Institute Stockholm, som 

anordnar utbildning för blivande makeu

partister och hårstylister, hoppades både 

locka fler ungdomar till sina utbildning

ar och öka kännedomen om egna makeup

serien Mist, berättade Vivianne Romanos, 

utställare och före detta elev.

Målet är att Attitude Stockholm ska 

bli en årligen återkommande trend mässa 

i Stockholm och Göteborg och att på lång 

sikt även komma till Köpenhamn och Oslo. 

– Vi är väldigt nöjda med premiären för 

Attitude. Det var en välbesökt mässa och 

bra mix tyckte både utställare och besöka

re, säger Charlotte Josefsson, ansvarig för 

avdelningarna skönhet och mode och en i 

arbetslaget med Sixten Widlöf,  initiativ

tagare och huvudansvarig för mässan. Q

Anm: Attitudemässan ägde rum 26–27 november 2011. 

Modeskaparen Lars Wallin stod för mässans pampigaste monter 

med Wallin Couture och Xanté Cocktail Lounge.

Sjuksköterskan Therese Puusepp, 

Stureplansklinikens monter.

Retrotrenden håller i sig och intresset för vintage är stort.  

Här Beyond Retros monter. 

Hudvårdsföretaget Victus Medical, som 

jobbar business till business, såg mässan som 

en möjlighet att skapa nya kontakter och 

stärka varumärket gentemot konsumenter 

och slutkunder. Här VDn Amir Kelishadi och 

Beatrice Remer, marknads- och pr-ansvarig.

Tävling i kroppsmålning med konst- 

närer och modeller från hela Europa.


