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Gaven der aldrig 
skal byttes..!
Mangler du idéer til gaven, så kan du forære et Herlev Gavekort der 
kan bruges i en lang række af Herlevs butikker.

Kortet kan købes i kundeservice i føtex, 
Herlev Bymidte Butikscenter. 

Se den komplette liste over butikker,
hvor du kan bruge gavekortet på 
www.herlevgavekort.dk
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Herlev Gavekort

De fleste er sikkert bekendt 
med at have tøj i skabet, som 
sjældent bliver luftet. Det vil 
en ny Herlev-virksomhed 
gøre op med.

SassyLAB er navnet på 
iværksætter-parret Stine 
Vestergaard-Hansen og Tho-
mas Medard Frederiksens nye 
platform på internettet med 
det formål at gensælge smart 
og velholdt modetøj og samti-
dig bekæmpe tøjspild.

Gemt væk bag stole og bor-
de bagerst inde i en lagerbyg-
ning i Herlevs erhvervskvar-
ter er de to godt i gang med at 
realisere virksomheden, som 
blev til i ly af corona-krisen.

»Det startede med, at jeg 
stødte på et lignende second-
hand koncept i USA og blev 
ærgerlig over, at vi ikke hav-
de sådan noget i Danmark,« 
fortæller Stine Vestergaard-
Hansen, der før corona drev 
virksomheden NORBORD -  
også sammen  med Thomas 
Medard Frederiksen. 

I den havde de god succes 
med at udleje kvalitetsmøbler 
til events og fester, men det 
satte corona så en stopper for.

»Og så en aften i marts, da 
landet var blevet lukket ned, 
og vi stod og lavede pandeka-
ger og ville finde ud af, hvad 
vi så skulle lave, var der ikke 
langt fra tanke til handling,« 
forklarer Stine Vestergaard-
Hansen, der tilføjer, at de 
startede med navnet, fordi 
det er det vigtigste, hvis man 
skal være online.

»Og ’sassy’ (en fed atti-
tude, red.) havde jeg brugt 
før, da jeg første gang mødte 
Thomas, som arbejdede i 
domæne-industrien, og  ’LAB’ 
står for laboratorium. Altså vi 
udvikler på at være ’sassy’,« 
forklarer hun.

Til shopaholics
Nærmere bestemt har de 
udviklet en onlineplatform, 
hvor man kan gensælge  sine 
ubrugte ’tøjskatte’ og stadig få 
lidt ud af det. Samtidig gavner 
det miljøet og dem, der køber, 
forklarer parret. Prisen ligger 
nemlig på 20 til 40 procent af 
den estimerede nypris, mens 
sælger får 80 procent af salgs-
prisen, hvis der sælges for 
mere end 1.495 kroner. Og 50 
procent, hvis der sælges for 
mindre.

»Det er ikke en service, man 
skal benytte sig af, hvis man 
vil tjene en masse på sit tøj,« 
forklarer Thomas Medard Fre-
deriksen.

»Men det er en service til 
dem, der shopper for meget 
tøj og ikke magter at oprette 
en annonce på Trendsales 
(netplatform, der sælger gen-
brugstøj, red.),« supplerer Sti-
ne Vestergaard-Hansen.

Skal være nemt
Hun understreger, at forskel-
len på Trendsales samt andre 
lignende danske netsider og 
SassyLAB er, at køber kun 
skal kontakte én for at få alle 
sine varer. Og for sælger gæl-
der det, at han eller hun ikke 
skal tænke på så meget. De 
ordner det hele.

»Jeg tror, der er mange i 
dag, som ikke gider at gå i 
genbrugsforretninger og lig-
nende og gerne vil spare nog-
le penge, mens de tænker på 
miljøet,« vurderer hun og for-
tæller, at de derfor har gjort 
det så nemt for både køber og 
sælger som muligt.

Det eneste, man skal gøre, 

er at bestille et ’Sassy-kit’. Så 
får man tilsendt en fragtpose 
med fri porto, så man kan 
sende sit tøj til dem. 

Derefter sorterer de tøjet 
med henblik på, hvad der 
er egnet til salg. Det må for 
eksempel ikke være synlig 
slidt, lugte, være beskidt eller 
i stykker.

»Vi sorterer omkring 10 til 
15 procent fra, og vi forsøger 
at finde noget, som har en 
vis værdi,« forklarer Thomas 
Medard Frederiksen og tilfø-
jer, at det typisk ikke kan sva-
re sig at gensælge tøj, der har 
kostet under 200 kroner.

Godt i gang
Efterfølgende arrangerer de 
tøjet for eksempel på en gine 
og tager billeder af det, som så 
uploades til deres platform, 
hvor det udstilles i maksimalt 
180 dage, som det er nu. 

Hver sælger får sin egen 
plastikkasse med tøj, og de 
mange gennemsigtige kasser 
i deres lokaler vidner om, at 
forretningen allerede er godt 
kørende. 

I hvert fald har de i skriven-
de stund 1.300 varer online og 
på et whiteboard på væggen 
kan man se, at de satser på 
2.000 inden nytår. Og går det 
lidt trægt, er parret ikke bleg 
for at tage småjobs ved siden 
af.

»Som man siger til børn: 
’Hvordan spiser man en ele-
fant? En bid af gangen’,« lyder 
det fra Thomas Medard Fre-
deriksen.

Velgørende formål
»Biiing,« siger det pludselig 

Vil hjælpe miljøet og dem 
der shopper for meget tøj

IVÆRKSÆTTERVIRKSOMHED

Corona-krisen har fået 
et iværksætterpar til at 
realisere en lille drøm 
om at købe og sælge 
genbrugstøj på nettet. 
Og noget tyder på, at 
de har ramt plet.

FAKTA
SASSYLAB

Stiftet i marts 2020. 
Sælger genbrugstøj via en online platform.
Frasorteret tøj går til velgørende formål.

Har cirka 1.300 varer online og tilføjer over 100 nye varer om 
ugen. Mål inden nytår er 2.000. Cirka 20 nye sælgere hver 
måned, som i gennemsnit hver sender 25 nye varer til os.

Tal:
I 2016 købte danskerne 85.000 tons tøj, og samme år blev 
50.000 tons tøj kasseret og brændt. Cirka 70 procent af det 
tøj, vi køber, bliver aldrig brugt.

Kilde: sassylab.dk
PRODUKTERNE. Iværksæt-
terparret viser nogle af deres 
produkter frem. Udover dem 
har de også en masse tøj på 
lager, som de vil give til et vel-
gørende formål.

fra Stine Vestergaard-Han-
sens mobil. 

»Der var et salg,« griner 

hun og fortæller, at de får en 
alarm på deres telefon hver 
gang, det sker, og at den lyder 
som et kasseapparat. I den 
her omgang købte kunden en 
top, en lille taske og to swea-
tere til samlet 606 kroner.

Ved salg overfører Sas-
syLAB pengene til sælger, 
men uden salg koster det 
100 kroner at få sit tøj tilba-
gesendt. Hvis ikke bliver det 
doneret til velgørende formål. 

»Vi har i øjeblikket 50 kilo 
liggende af den slags,« fortæl-
ler Thomas Medard Frederik-
sen, der understreger, at de 
gør meget ud af at have en 
god og tæt dialog med deres 
købere og sælgere.

Familie og iværksætter
»Vi markedsfører os online på 
blandt andet Instagram, hvor 

vi laver små stories om os 
selv, som kunderne kan følge. 
Vi giver meget af os selv for 
at skabe tryghed omkring det, 
vi laver,« fortæller han, der 
sammen med Stine Vesterga-
ard-Hansen har Saxo på knap 
et år og tre andre børn på 
otte, 10 og 12 år fra et andet 
forhold. 

Legetøjet på gulvet og 
babyalarmen i vindueskar-
men afslører, at der ud over 
virksomheden også er andre 
ting, der skal passes.

Hvordan det i øvrigt går for 
sig er en anden historie. Den 
har familien lavet en podcast 
om: ’Family Business Pod-
cast’.

 Af Kenneth Kjæp Hougaard


