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Tigo, vaateliike johon kannattaa tutustua

Turun keskustan kävelykadulta
löytyy vaateliike, johon on ilo astua sisään.
Tiina ja Martti Lyyn perustama
Tigo Clothing on valoisa ja olohuonemaisen viihtyisä kivijalkakauppa, jossa asiakasta palvellaan ystävällisesti ja huomaavaisesti.
- Tänne saa tulla kaikessa rauhassa katselemaan. Haluamme olla matalan kynnyksen
kauppa kaikille asiakkaille, Tiina
Lyy kertoo.
Aivan eri aloilla työskennelleet Lyyt olivat kuusi vuotta sitten
aloittelijoita myös yrittäjinä, kun
he varoituksista huolimatta vuokrasivat liiketilan parhaalta paikalta. Nyt he ovat saavuttaneet jo
uskollisen kanta-asiakasjoukon.
Ja uusia asiakkaita tulee kävelykadun näyteikkunoiden houkuttelemana joka päivä.
Tigo Clothing tarjoaa trendikkäitä, mutta samalla ajattoman
laadukkaita vaatteita niin naisille kuin miehillekin. Myynnissä
on myös kenkiä ja laukkuja sekä
ajankohtaisia asusteita.
Pääosassa ovat klassiset
päävärit ja mallit, jotka ovat
muodissa vuodesta toiseen.
Mausteeksi vaaterekeissä ja hyllyillä pilkahtelee myös pirteitä
kausivärejä.
Yrittäjäpariskunnan oma maku ohjaa pitkälti tuotetarjontaa,
joka koostuu pääasiassa jokapäiväisistä käyttövaatteista, sekä ulkoiluvaatteista kuten Parajumpersin untuvatakeista.
- Nämä vaatteet eivät vanhene kaapeissa. Ostamme vain
sellaisia tuotteita, joita itsekin
käyttäisimme. Meillä on esimerkiksi todella hyvin istuvat housu-

Vaaleanpunainen tanskalainen
Claire-neule on ohutta merinovillaa, esittelee Tiina Lyy.
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Keväisen kepeitä sandaaleita ostetaan myös työkengiksi.

mallit, joita asiakkaat tulevat hakemaan aina uudestaan. Panostamme erityisesti siihen, että
tuotteissa on hinta-laatusuhde
kohdallaan, Tiina Lyy linjaa.
Tigo Clothingin tuotevalikoimaa ei ole myynnissä joka kaupassa.
- Suurin osa brändeistämme ovat sellaisia, joita pääsääntöisesti vain me myymme Turussa. Tunnetuimmat merkit meillä ovat ruotsalainen Holebrook,
tanskalainen Claire ja amerikkalainen Sebago. Meillä on myynnissä myös esimerkiksi englantilaisia Orcabayn naisten- ja miestenkenkiä ja todella mukavia italialaisia Dolomiten citylenkkareita, mainitsee Lyy.
- Tosi pitkälle pyrimme hankinnoissa ottamaan huomioon
myös tuotteiden eettisyyden.
Esimerkiksi uusimpana tuotesarjana meillä on täysin vegaaninen
Ragwear.
Tigo Clothingin ajankohtaisia
tuotekuvia päivitetään säännöllisesti Facebookiin ja Instagramiin.
Vaateliikkeeseen on mahdollista tulla viihtymään myös sulkemisajan jälkeen. Myymälätiloissa on järjestetty asiakasiltoja erilaisille ryhmille, tai vain ostosiltoja ystävä- tai työpaikkaporukoille.
- Meillä on täällä silloin pientä tarjoilua. Ja meille on myös
helppo tulla. Lähietäisyydellä on
4-5 parkkihallia tai -aluetta, Tiina Lyy muistuttaa.

