
Vil du starte som selvstændig skodesigner med dit eget mærke i morgen? 

Women Power Factory ”WPF” har eksisteret siden 2008, som designeren Ulla Hentzes egen skodesign- 
og produktionsvirksomhed. Nu udvider vi Women Power Factory, og invitere skodesignere, som ønsker
at udleve deres drøm om egen fodtøjskollektion, til at komme på markedet på en overskuelig måde. 

WPF bliver i denne tid omdannet til en international platform for salg af fodtøj til kvinder der uanset 
alder, ønsker flotte sko de kan gå i hele dagen. 

WPF vil bestå af en kundedel: 
 En Internetplatform der tager udgangspunkt i kunden og hendes profil (foddata; skodata og 

historik)

 En webshop med udvalg fra designere tilknyttet WPF, med tilknyttet søgefunktion for match af 
kundens fodmål med skomodellerne på WPF. 

 En online service for køb af kundetilpasset fodtøj

 En ”design din egen sko” funktion, hvor kunden får muligheder for at tilpasse nogle af 
skomodellerne.

Den nye WPF platform bliver introduceret og udbygget i løbet af 2016 til at indeholde alle ovennævnte 
dele. 

Og en produktionsdel:

 3D produktionssystem (scan, design, modellering og produktion). 

 Håndlavet skoproduktion på egen fabrik i Kina, som sikre designeren en nem og 
kvalitetspræget udvikling af nye modeller.

3D produktionssystemet bliver gradvis implementeret i 2016/17.  

For dig som designer betyder det, at: 
 Du kan lancere din egen fodtøjskollektion uden at skulle investere stort i aftaler med fabrikker i

Sydeuropa eller Fjernøsten. Du får direkte adgang til WPF chefdesigneren og produktions-
lederne, som hjælper dig med at få dine ideer til at blive færdige skokollektioner klar til salg. 

 Du får en salgsplatform ”wpf.shoes”,  hvor du kan sælge din kollektion sammen med andre   
internationale skodesignere.  

 Du får mulighed for at netværke og samarbejde med andre designere, f.eks. omkring 
salgskampagner og produktudvikling. 

 Du vil være med på forkant med den teknologiske udvikling indenfor skoproduktion. 

Det kræves der af dig: 
 Du skal have forstand på design og fodtøj og kunne designe dit fodtøj selv. Vores chefdesigner 

og produktionsledere vil bistå med råd og vejledning, men du er designeren.
 

 Du skal selv arbejde aktivt med at promovere din kollektion, der sælges på WPF.shoes. 

Hvad det koster det at starte op i WPF



Nedenfor har vi vist et eksempel på hvad det koster. Den endelige omkostning er afhængig af hvor 
mange modeller og modeltypen du skal have lavet. 

Eksempel 1: Du som er den ambitiøse der vil udvikle og lancere en kollektion af f.eks 3 skomodeller og 
måske i flere farver/forskellige spænder mv. , skoæsker+ pose med logo, er det muligt at præsentere en
lille kollektion for  omkring 75.000 Kr. Inkl. moms

Eksempel 2:  Er du lidt mere forsigtig og vil prøve ét design af først, er det muligt at fremstille én 
model, med salgsprøver og skoæske+ pose med logo for 30-40.000 Kr. inkl. moms.

Regnemodellen for ovestående eksempel er baseret på følgende omkostningselementer:
 Fremstilling af læst 
 Fremstilling af snitmønstre
 Materialer
 Prøvemodeller sko
 Prototyper sko
 Salgsprøver sko
 Skoæsker og stofposer

Salget af din kollektion kan nu gå i gang. Du har mulighed for at sælge din kollektion på WPF 
webshoppen. Så står WPF for alt lige fra websalg, produktion, forsendelse og eventuel returvare. Det 
vil dog være godt hvis du selv hjalp med til at promovere din kollektion. Du får mellem 10 og 20% af 
omsætningen, afhængig af hvor meget kollektionen sælger. 

Du kan også vælge, selv at stå for salget af din kollektion. Så aftaler du en produktionsplan med WPF og
aftager skoene til den aftalte produktionspris. Det giver en potentielt større indtægt, men giver også en
større udgift og risiko. 

Processen
For at komme i gang, skal du have skitser eller eksempler på din skokollektion. 

Sammen gennemgår vi skitserne og retter til. Vi kigger sammen på materialeprøver og læster. Når 
form, farver og materialer mv. er besluttet, sendes alle info og andet materiale til fabrikken, som 
derefter fremstiller en prøvesko. 

Denne prøvesko retter vi i fællesskab til, så den passer og udseendet er som ønsket. Derefter 
produceres et mindre antal sko til brug ved promovering og demonstration.

Skoene sættes til salg i vores webshop, med dig som designeren. Du får din egen profil på webshoppen.
Skoene skal fotograferes og fotoene uploades til webshoppen. Nu kan andre der ønsker at købe dit 
design, bestille skoene og de produceres efter ordre og evt. efter mål, hvis kunden ikke passer 
standard.

Lidt om WPF kvalitet og pasform
Vi benytter mange forskellige materialer, skind, pels, uld, lak, imiterede kvaliteter mv.

Vore såler og hæle er nøje afprøvet og udvalgt. De hæle vi ikke har, sourcer vi eller fremstiller vi.

Alle vores sko er håndsyede af dygtige skomagere der sætter en ære i at levere den bedste kvalitet.

WPF’s holdning er, at sko skal man kunne gå i hele dagen. At udseende og funktion  vægtes ligeværdigt.


