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Trajnostna, kakovostna in večna oblačila, prijetna za
kožo, prijazna okolju in pravična do ljudi, ki so jih
ustvarili
relove = reduce-reuse-rewear-recycle + self love
GOTS certificirani materiali
Narejeno v Sloveniji 
Vračamo skupnosti (1% od vsakega naročila za
trajnostne projekte)
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relove poslanstvo / vsebinski stebri

Kaj dela brand poseben?
Zakaj ga bodo porabniki želelii?
Kakšno tranformacijo nudim?
Kdo je moja idealna stranka?

Trajnost1. 2. Skupnost 3. Izobraževanje 

relove
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60% vrednost + 30% skupnost + 10% promocija



relove

Trajnost1.

- "Narejeno po naročilu" poslovni model 

- Transparentnost na vseh področjih 
(vse od nakupa materiala do izdelave in končnega pošiljanja)

- Vplivati na miselnost in navade 
(večina ljudi misli, da je okoljska in socialna problematika zelo
kompleksna in da posameznik težko prispeva k rešitvam)
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2. Skupnost
- Grajenje dolgoročnih odnosov in občutkov

pripadnosti #relovebabesclub
- Opolnomočenje porabnic in vključevanje v procese- Intervjuji / kampanja s paralelnim občinstvom

- "behind the scene" dogajanje

- soustvarjanje novih produktov 

4/9



relove

2. Skupnost

- Grajenje uporabniške izkušnje in povratne informacije
porabnic

- Lastnoročna zahvalna kartica s feedback QR kodo (v
zameno za 5% popust) 
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2. Skupnost
- User generated content
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3. Izobraževanje 
- Izobraziti, spodbujati in opolnomočiti kupce

- Blog objave na spletni strani 
 

-Grehi hitre mode ali zakaj je ta okoljsko neodgovorna?
- Zakaj je pravična in trajnostna moda dražja?  

- Prednosti organskega bombaža.
- Ali se trudiš, da tvoja oblačila ostanejo lepo ohranjena

dalj časa? Zate imamo nekaj nasvetov. 
- Zapraviš preveč denarja za obleke? Poskusi

garderobno kapsulo!
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Ustvarjava zgodbo okoli produkta  (izkušnje in "osebnost"
branda)

Le lepe slike ne prodajajo, realne zgodbe iz ozadja in
vključenost v ustvarjanje znamke pa lahko hitro zgradi
skupnost, ki zaupa znamki.

Premikava se čim globlje v "problem", ki ga rešuje brand 
Tudi ti vsako jutro stojiš pred garderobno omaro in ne veš kaj obleči? 
Ali se tudi tebi dogaja, da ne najdeš kvalitetne bele majice, ki se ti ne bo
raztegnila le po nekaj pranjih? 
Ali se tudi tebi dogaja, da se ti pulover zmucka le po nekaj pranjih?

Konsistentnost
Prilagajanje trendom (IG reels, video vsebine..)
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST! :) 
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