
Online genbrugsbutik skal få mænd i Aarhus til at købe 
mere genbrugstøj 
 
Tobias Lindhardt Iversen vil gerne have mænd i Aarhus til at købe tøj, der er mere bæredygtigt.  
Og det mest bæredygtige tøj du kan købe, er genbrugstøj. Når du køber genbrugstøj, sætter du 
nemlig ikke et nyt stort miljøbelastende aftryk på jorden.  
 
Men skal det lykkes at få mænd til at købe mere genbrugstøj, skal genbrugsoplevelsen også være i 
top. Derfor har Tobias åbnet en online genbrugsbutik ved navn mildt genbrugsshop, som skal skabe 
en unik genbrugsoplevelse for mænd. 
 
En genbrugsoplevelse i top 
 
En online genbrugsbutik eller ”genbrugs-webshop” vil gøre oplevelsen meget bedre, mener Tobias. 
Her kan man først og fremmest hurtigt danne sig et overblik over udvalget af genbrugstøj med 
filtreret søgning, det er enormt tidsbesparende og man har mulighed for at studere tøjet grundigt på 
billeder. 
 
”Du skal heller ikke hele tiden holde øje med, om der kommer nyt genbrugstøj, men får blot tilsendt 
en mail, når der kommer noget nyt.” 
 
Hos mildt slipper du samtidig for den trælse oplevelse med at købe noget genbrugstøj for så senere 
at finde ud af, at det har en plet eller et hul. Genbrugstøjet bliver nemlig tjekket grundigt inden det 
bliver sat til salg og skulle der være mangler ved tøjet, bliver det oplyst og solgt til nedsat pris.  
 
Høj kvalitet til en lav pris 
 
”Hvis man for alvor skal få mænd til at gå i genbrugstøj, bliver kvaliteten og prisen først og 
fremmest nød til at kunne konkurrere med alt det ny-produceret tøj. Man skal dernæst kunne tilbyde 
mænd en lige så god - hvis ikke bedre oplevelse - når de køber genbrugstøj, i forhold til når de 
køber nyt tøj. Det forsøger jeg at give dem på mildt genbrugsshop”.   
 
Du kan derfor også bede Tobias om at lede efter noget tøj, som du mangler. Så finder han det næste 
gang, han skal på indkøb - og det er helt uden forpligtigelser til at købe det, du har efterspurgt. 
 
Der tilbydes desuden gratis fragt og returnering i Aarhus og omegn, så du trygt kan købe 
genbrugstøjet uden at frygte en eventuel dyr og besværlig returneringsproces.   
 
Fokus på bæredygtighed  
 
Mildt startede som en blog, der skulle hjælpe mænd med at være mere bæredygtige, når det kom til 
deres tøj, samt tøj-køb og det er det også stadig. Udover genbrugstøj finder du derfor også en liste 
med bæredygtige tøj brands, du kan læse om bæredygtige tekstiler, certificeringsmærker indenfor 
tøj, samt hvordan du skal pleje dit tøj, så det holder i lang tid og meget mere. 
 
Udforsk hele det hele her. 
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