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MEN’S FASHION WORLD
Sætter fokus på herretøjsbranchen i Danmark

Men’s Fashion World er den del af Dansk Detail, der henvender
sig til herretøjsbranchen. Udover de tilbud du kan benytte dig af
hos Dansk Detail, som du kan læse om på de følgende sider, får
du som medlem af Men’s Fashion World yderligere ydelser, der er
specielt tilpasset herretøjsbranchen.
MEN’S FASHION WORLD
• arrangerer bl.a. messerejser og studieture til altid
aktuelle destinationer.
• udvikler herretøjsbranchens elevuddannelse, så den
altid svarer til butikkernes og branchens behov.
• sender elever til herretøjsmesse i Berlin, med besøg
hos de største brands.

Men’s Fashion World sætter fokus
på herretøjsbranchen i Danmark.
Gennem medlemskab af Men’s Fashion World er du automatisk
medlem af Dansk Detail. Dansk Detail er specialbutikkernes talerør.
Vi er med ca. 2.000 medlemsvirksomheder den største brancheorganisation i specialdetailhandelen.
Medlemsvirksomhederne er specialbutikker, der bl.a. dækker tøj-,
sko- og møbelbutikker, farvehandlere, designere, agenter,
producenter. Vi rådgiver medlemsvirksomhederne, varetager og
koordinerer specialdetailhandlens interesser overfor politikere,
myndigheder og medierne.
Hvis du er nysgerrig og vil vide mere, før du bestemmer dig for
medlemskab, så ring til os på tlf. 33121708.
Vi har åbent mandag – torsdag kl. 8.30 – 16.30, fredag kl. 8.30
– 14.00 og det er altid nemt at få fat på en af os. Du kan også
melde dig ind via hjemmesiden www.dansk-detail.dk samt
finde os på www.mensfashionworld.dk
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Vi konkurrerer med advokater, revisorer, konsulentvirksomheder,
mindre brancheorganisationer og hovedorganisationer om at
yde den bedst mulige service til medlemsvirksomhederne inden
for de områder, vi har valgt at satse på. Og vi tror på, at vi til
enhver tid kan matche kvalitet, pris, nærvær og hurtighed.

Som medlem af Men’s Fashion World
og Dansk Detail har du fri adgang
til juridisk rådgivning.
NYHEDER OG INSPIRATION
Gennem Men’s Fashion World og Dansk Detail får du adgang til
nyheder om specialdetailhandlen. Dansk Detail har udviklet et
digitalt univers for medlemmerne, et univers der giver dig de
seneste nyheder, baggrundsartikler og inspiration. Vi udsender
nyhedsmail 2-3 gange om ugen med aktuelle nyheder og der
udover har vi et stærkt netværk via vores lukkede Facebookgruppe. I gruppen kan du hurtigt og effektivt orientere dig om de
nyeste trends, ligesom du kan få sparring fra andre medlemmer.
DIGITAL RÅDGIVNING
Vi rådgiver om etablering af webshop og den rigtige og effektive
brug af sociale medier til at skabe yderligere omsætning i din
butik. Desuden følger vi intensivt med i den teknologiske udvikling og de nyeste trends indenfor IT til brug i detailhandelen.
JURIDISK RÅDGIVNING
Som medlem af Men’s Fashion World og Dansk Detail har du fri
adgang til juridisk rådgivning, der dækker over telefonrådgivning,
forhandlinger og at få sagen ført ved domstolene. Den juridiske
rådgivning tager udgangspunkt i og er tilpasset en detailhandlers
kontekst. Rådgivningen er dækket af kontingentet.

Du modtager ugentlig mails med
aktuelle branchenyheder. 1 gang
månedligt modtager du også via mail
nyt fra det juridiske område.

VI…
• rådgiver inden for områder, der direkte kan bruges i
virksomheden, f.eks. personalejura, der dækker funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven, overenskomster, barsel,
opsigelser m.m.
• hjælper med købelovgivningen, der dækker reklamationer,
returret, ophævelse af køb, Forbrugerklagenævnet m.m.,
lige som vi også rådgiver om markedsføringsloven.
• udarbejder korte notater om relevante juridiske emner,
ansættelseskontrakter, uddannelsesplaner m.m., som
medlemsvirksomheder kan bestille eller hente her
på hjemmesiden.
• tilbyder gennemgang af ansættelseskontrakter og
uddannelsesaftaler, så fejl og mangler rettes. Dermed
undgår medlemsvirksomheder erstatningsproblemer ved
afskedigelser og/eller bortvisning af medarbejdere på grund
af banale fejl.
• rådgiver om overenskomsterne
• rådgiver vedrørende elevforhold -fra udfordringer med
uddannelsesaftaler ved indgåelse, under uddannelsens forløb
og ved og efter afslutning samt uddannelsesfaglige
spørgsmål i relation til for eksempel skoleophold,
skolesamarbejde og omkostninger i forbindelse med det
at have elever.
• udvikler virksomhedstilpassede jurakurser for at styrke din
virksomheds viden. Vi kan samle dine medarbejdere i vores
lokaler i København eller i din virksomhed.
• tilbyder direkte forhandlinger med fagforeningerne.
Vi deltager gerne i personlige møder samt ved skriftlige
forhandlinger.

Får du en personalesag, der ikke kan løses ved forhandling, tilbyder
vi at få sagen ført ved domstolene uden omkostninger for dig, hvis
en række forudsætninger er opfyldt: Du skal have betalt kontingentet til tiden, vi skal have været med i sagen fra begyndelsen og
sagen skal være principiel. Har du behov for en personlig samtale,
kan du altid ringe og aftale et tidspunkt. Derudover rådgiver vi
også om erhvervslejelovgivningen – fra gennemgang af lejekontrakter ved indgåelse af kontrakter og ved tvivl om fortolkning
heraf samt ved ophør.
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RÅDGIVNING, VEJLEDNING OG SPARRING
VEDRØRENDE VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE/
KOMPETENCEUDVIKLING
Men’s Fashion World og Dansk Detail rådgiver og vejleder
medlemmerne om muligheder for kompetenceudvikling af både
medarbejdere og ejere. Rådgivningen rummer både sparring om
behov og muligheder for udvikling i forhold til udviklingen i lige
præcis den enkelte butik. Ligesom vi også rådgiver og vejleder
om finansiering af efter- og videreuddannelse samt hvor uddannelse udbydes, og hvordan man praktisk kan komme i gang med
at sikre medarbejdere og sig selv en opdateret og konkurrencedygtig faglig viden.
RABATORDNINGER
Dansk Detail tilbyder medlemsvirksomhederne en række rabat
ordninger. Bruger man mulighederne aktivt, får man ofte betalt
hele sit kontingent.
DU KAN BL.A. FÅ RABAT PÅ:
• benzin, diesel og fyringsolie hos Cirkle K
• forsikringer hos Topdanmark
• pensionsordninger hos Danica Pension
• indløsningsaftale med Nets
• forsendelse af pakker med GLS
• hjemmeside og webshop med Mono
• inkassoløsning med NODECO
• fordelagtige priser på hotelophold og mødelokaler
bl.a. Arp-Hansen Hotel Group, Best Western, Scandic,
Bella Sky, Brøchner Hotels
KORTE MØDER OG SPÆNDENDE FOREDRAG
Vi gennemfører en række møder af maks. 3 timers varighed, hvor
aktuelle emner behandles, f.eks. jura, salgstræning, coaching,
den nyeste digitale udvikling, møder med spændende virksomhedsledere osv. Fokus er på emnet og på at skabe netværk
blandt medlemsvirksomhederne. Der er derfor afsat tid til snak,
erfaringsudveksling m.m.
ELEVUDDANNELSE
Vi har et samarbejde med bl.a. Handelsfagskolen - www.handelsfagskolen.dk - om uddannelse af branchens elever samt efteruddannelse af indehavere og øvrige medarbejdere.
TILFREDSHEDSMÅLING
Vi måler medlemsvirksomhedernes tilfredshed med vores tilbud
og måden, vi løser opgaverne på, hvert 2. år. Og vi spørger alle,
der melder sig ud, om baggrunden for deres udmeldelse af Men’s
Fashion World og Dansk Detail. Kun ved at måle og være ærlige
om resultaterne kan vi fastholde os selv som en relevant
brancheorganisation. Mere end 92 % af medlemmerne fortæller,
at de er meget tilfredse med medlemskabet af Dansk Detail, og
94,5 % af medlemmerne mener, at Men’s Fashion World og
Dansk Detail yder en tilfredsstillende service.

MEN’S FASHION WORLD
Men’s Fashion World arrangerer bl.a. messerejser og studieture til altid aktuelle destinationer.
Herudover udvikler vi herretøjsbranchens elevuddannelse i samarbejde med handelsskolerne,
så den altid svarer til butikkernes og branchens behov. Med andre ord, så sætter Men’s Fashion
World fokus på herretøjsbranchen i Danmark.

MEN’S FASHION WORLD
Langebrogade 5
1411 København K
Telefon 33 12 17 08

