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Oprechte trots. En ik straal kan ik u vertellen. De derde editie van ZO.PUUR is daar!
Interessant de gesprekken met de Retailers. Boeiend de ontmoetingen met creatieve ondernemers.Verwondering over de pure gedrevenheid van de mensen achter het merk. Het was én is heerlijk om voor
u (toegegeven, ook voor mezelf) ZO.PUUR te creëren. Te ontwerpen. Tot leven te zien komen. Nieuwsgierig zijn past bij mij. Is mij op het lijf geschreven, dat blijkt. Dan is het moment daar voor ZO.PUUR
2016. Hét unieke tijdschrift over gastvrijheidsbeleving en sfeercreatie in Retail. Met het vertrouwde La
Differenza handschrift. Waar ik in 2014 nog schreef “het kan dus nog alle kanten op” weet ik het nu
zeker. ZO.PUUR, geboren als limited edition verschijnt, dankzij het succes, dankzij u, jaarlijks.
In ZO.PUUR 2016 treft u een palet aan van Nederlandse Retailers, of heuse brands?! Hollands creatief
ondernemerschap pur sang siert de pagina’s. Jong of volwassen. Bovenal dankzij het succes, al grensoverschrijdend, met internationale allure. Of dromen en groeiplannen hiervoor. Hier mogen we trots op zijn.
Ik nodig u graag uit om u te laten inspireren. ZO.PUUR is rijk aan verrassingen, verbazingen en ontdekkingen.Voor de goede lezer, ondernemer onder u, het cadeau aan kansen om te omarmen. Laat u boeien
door de interviews, artikelen en trends. Slechts een voorproefje uit…
Want even voor de zekerheid? Bent u al wakker?! Hoteliers dagen u namelijk uit om samen te werken.
Te investeren in geld, tijd en kennis. Samen de krachten te bundelen om zo in co-creatie ondernemer
te zijn in het Retail & horeca landschap, voor uw bezoekers. En wat maakt, dat Nespresso anno 1986
door Herman Rooswinkel nog steeds als start up formule wordt geschetst? Innoveren zit in de ziel van
deze brand lifestyle, dat is het antwoord. En hoe gaat het met ‘Who else?’, George?! U begrijpt, dat ik
dat toch even moest weten.
Maak kennis met Aaiko, het verhaal erachter. Fashion met de signatuur van ‘onze’ mode ontwerpster
Pauline Brakenhoff. Stoer & geliefd, maar waarom? Aaiko brandstores ontpoppen zich in de wereld. Benieuwd hoe Woonwarenhuis Nijhof theater maakt met als podium de winkel, onderscheidend is als local
hero voor het land. Of stap in de groeiende wereld van Skins Cosmetics, geschetst door Philip Hillege.
Dirk Zeelenberg is onze gastcolumnist. Bekend als acteur van de tv hit Divorce. Ontdek wie Dirk zelf
is en zijn visie op winkelen.
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Beeld PK Bar & Kitchen
Persoonlijk ga ik u meenemen naar mijn local hero Van Dort Mode. Fashion shoppen tussen een
keur aan merken. Heerlijk! In Bilthoven, waar ook de herinneringen prijken van mij vroeger en nu
nog volop worden gecreëerd. Welke dat zijn…dat laat ik aan u om te lezen. Met plezier.
Kortom. ZO.PUUR met Nederlandse smaken die internationaal zich laten welgevallen. Furore maken. Want waren we hier vroeger al niet goed in? Gelukkig zijn en doen we het nog steeds (mag ik
wel even doen he?! Het ‘we’). Dat mogen we, sterker nog, moeten we koesteren.
Graag wil ik iedereen bedanken die samen met mij designer, criticus, inspirator of sparring partner
is geweest. Bijzondere dank naar Marjolein Landman, mijn ontwerpster en zelf kunstenaar.
Tot slot. In het speciaal vanuit mijn hart. Mijn Eric en allerliefste mam. Want het houden van, het
warme gevoel en sfeer die ik koester voor hen maakt ook ZO.PUUR.
Ontdek, bewonder en geniet!

Een warme en hartelijke groet,
Marja
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Nostalgie proeven “anno nu”
De Dom straalt in het ochtendgloren. Wat een cadeau vandaag. Ook al ken ik onze
Dom al 46 jaar, het is vandaag een plaatje! Sierend staat hij daar tegen het azuurblauw van de lucht met optrekkende mistflarden. Ik ben in mijn element. Pure nostalgie. Een bezoek aan mijn oude stad maakt dat de herinneringen van vroeger zich
ontpoppen. Geboren en getogen in deze mooie Domstad.
Waar grachten, gesierd door bloemen en hun paden langszij aan het water, werelds
uniek zijn. Waar historisch mooie panden en gevels prijken en de Utrechtse sprits
volgens het oude, vertrouwde recept wordt gebakken. En zie daar. Voor altijd een
reden om deze stad weer te bezoeken. Een goed excuus om waar het eigenlijk om
gaat, winkelen, te verbloemen. Bij uitstek is de Zadelstraat in het Domkwartier, zoals
de Utrechtenaren zeggen, “het stekkie waar je nu moet zijn”. Ik heb mij laten vertellen dat ik deze straat opnieuw moet ontdekken. Dus op pad.
Unaniem praten de Zadelstraat ondernemers met passie over hun oudste straat van
Utrecht. “Het is het gezelligste dorp van Nederland!” Ze zijn trots.

Het shoppen van “vroeger” ervaar je hier nog, of weer?!
Uniek door de zelfstandige ondernemers die zelf in de winkel staan. Je voelt hun
betrokkenheid met de straat, met de eigen winkel én, met elkaar. Want daaruit blijkt
de kracht van deze straat. Ondernemers werken nauw samen, versterken elkaar en
bundelen de krachten. Je proeft hun passie en puurheid in sfeer.
Voor ZO.PUUR bezoeken wij de Zadelstraat. Bijzonder hoe gastvrij wij worden
ontvangen in de winkels. De ondernemers tonen interesse in wie wij zijn en wat we
doen vanuit La Differenza. Mooi! Pure oprechte interesse in mensen. Ze willen graag
vertellen over hun winkelconcept met schitterende prints, unieke ontwerpen en
meer. De verleiding om zelf te gaan winkelen is groot. Te groot, dus dat is goed. Als
we nog meer tijd hebben komen we snel terug. Voor nu maken we een sfeerimpressie. Ontdekken de oude Zadelstraat met een variëteit in winkels en horeca.
Want ja, de straat is in beweging en dat voel je. Beleef je.

wegDOMmelen
in de Zadelstraat
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De Zadelstraat is nu de plek om te zijn zegt Sybrand van ’t Oever van de
mannenwinkels Quadrat en Square. ‘Het leeft op!’. Zelfs de Amsterdammers komen hier steeds meer naar toe. “Ja, het is gezellig, tegen ’t kneuterige aan!”
dat siert het. Verderop ontmoeten we Pip, de mascotte van de Zadelstraat. Slechts
een half jaar oud. Maar er wordt nu al gezegd dat ze de meest gefotografeerde
Engelse Bulldog van de straat is. Haar mand staat bij de Koperen Bel waar Geert
Fuhren al ruim 40 jaar de eigenaar van is. Een interieurwinkel voor gezellig, sfeervol
en modern wonen. Waar het huiskamergevoel ervaren en bewaakt wordt door de
papegaai samen met de Engelse Bulldog. Een vertrouwd beeld in de straat.
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THEO BLOM

Bij
krijgen we een proeverij aangeboden van typisch Utrechtse lekkernijen. De Domtorentjes,
de Bergmans boterspritsen, de Nijntje koeken (hoe kan het ook anders met de Utrechtenaar Dick Bruna), de verborgen schatten en de werfbrokken. U begrijpt, dat laten we ons (dit keer dan) graag welgevallen. Heerlijk, tongstrelend,
de pure chocolade met de zachte romige chocolade vulling…lekker. Voordat we de deur uitgaan proberen we nog
achter het recept te komen. Helaas! Het blijft geheim. Zoals een echte bakker geeft hij zijn recept niet prijs, dit maakt
hem nu net befaamd.
Heerlijk buurten we bij de ondernemers. Van Sidonia met een eigen kledinglabel, de ouderwetse drogisterij Slamat
tot fairtrade fashionwinkel Nukuhiva en Keck & Lisa voor cadeautjes in huis, tuin en keukenspullen.Tot slot lopen we
ook nog binnen bij a.t.l.i.t.w., voor de lezer die zich afvraagt wat het is… All the luck in the world, waar menig
vrouwenhart sneller van gaat kloppen, unieke sieraden en accessoires in overvloed!
Deze straat laat een palet zien van unieke winkels en horeca. Nauw samenwerkend met meer dan 30 winkels in een
collectief met de slogan: “WereldWijdWinkelen” inclusief online.

We genieten en sluiten onze tour af met een heerlijke lunch bij Eetwinkel Geniet. Vol lekkernijen met biologische
producten. Ze bezorgen nog ouderwets met de bakfiets in de stad. Maar onze tour afsluiten? Nee, dat is van tijdelijke
aard. Want deze winkelstraat pakt, boeit, verwondert en verblijd. We worden hier vrolijk van. Bovenal door mensen
te ontmoeten met passie. Die samenwerken om het met elkaar leuker te maken. De klant weten te verrassen. Het
bijzonder en uniek te maken. Anders dan anders te zijn. Laat dat nu net ook bij ons passen.

WE VOELEN ONS THUIS.

							

Zadelstraat
FRELING & FRELING
‘Home is where the heart is’. De slogan van de modewinkel die een unieke
combinatie voert van sterke merken met verschillende prijsniveaus.
De heren- en damescollectie is divers met accessoires en schoenen.
Peter Freling, eigenaar, is aan het woord. Passie spreekt…

“Het klopt wat ik doe. ‘s Ochtends heerlijk rustig opstarten met een kop
koffie en klassieke muziek de klanten ontvangen. Wij hebben in onze
winkel alleen fijne mensen binnen. Klanten praten gezellig met elkaar en
geven zelfs onderling advies hoe iets staat!” Puur en echtheid, daar gaat
het om. Ons concept?! “Onze winkel is wie ik ben!” Wie is Peter? “ik kan
genieten van echte dingen, van het mooie! Van pure authenticiteit!”
Welke gastvrijheidsbeleving ik bied? “Ik geniet als ik het gevoel bereik zoals thuis in het weekend. Dat moment dat onverwachts familie en vrienden langskomen en je de gezelligste avond beleeft!” Dat is het hier ook
bij ons in de winkel, gezellig met elkaar onder het genot van een wijntje!”
Ondertussen helpt Peter een klant. Hij durft de klant te stylen, modisch te kleden met pure storytelling. Net even anders loopt de klant de deur uit.
Onderscheidend en zelf verrast over wat hij heeft gekocht.

W&G
W&G designs & styling is een Nederlands modehuis en stylingbureau.
Unieke designs waarmee je persoonlijk gestyled wordt door het ontwerpersduo
William en Glenn. Op maat. William en Glenn hebben bewust gekozen voor
de winkel in de Zadelstraat. Het merk verbindt hun beider namen.
“Een team met twee hoofden vol gedachten, verbeeldingskracht en creativiteit”.
Een bijzonder concept. Ze ontwerpen eigen creaties voor de zakenvrouwen
en vrouwen die zich willen onderscheiden. Designs net even anders, draagbaar,
kleurrijk en met uitgesproken stoffen. “Vrouwen worden hier zelfverzekerd”,
zegt William trots. De kleding zie je nergens en is uniek. Onze klanten lopen er
zelfs trendsettend bij. W&G zelf is als concept onderscheidend. Met zorg willen
ze vrouwen helpen zodat ze in hun eigen wereld kunnen stralen en uitblinken.
Mooi! Zij leven zich goed in wie de vrouw is en wat ze wil. Ze bieden zelfs een
inspiratie app aan. Hier kunnen klanten zien hoe de ontwerpers combinaties
maken met kledingitems, kleuren en printen. Een inspirerend duo.
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Theo Blom

Number Nine

Keck&Lisa

Nukuhiva

“Van Toen Herleeft”
a.t.l.i.t.w.
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Quadrat

Square

De Koperen Bel

www.ladifferenza.biz
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NESPRESSO BOUTIQUES
Ultiem geluksgevoel
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Gastheer Herman Rooswinkel opent
zelf de deuren van de bijzonder karakteristieke Nespresso Boutique
op de Heiligeweg in Amsterdam. Ik
ontmoet een pure storyteller. Ambassadeur
pur sang. Zo start Herman direct over de
unieke ambiance van deze winkel. “Met respect voor het monumentale pand, anno 1906,
sieren originele kenmerken in een sublieme
mix de Nespresso koffiebeleving”. Dat is toch
waar Nespresso om bekend staat.
Flavours volop om te ontdekken. Een heuse
espresso proeven. Bij de bar tastings en ontmoetingsmomenten. De 23 kleurrijke Grand
Cru variëteiten uit vier aromafamilies laten
zich smaken. Intens, gebalanceerd, bloem- of
fruitachtig. Pure kwaliteitskoffie. Wordt het de
krachtige en contrastrijke Ristretto met een
sterke smaak en body? De fruitige en evenwichtige Rosabaya de Colombia? Of mijn favoriet? De intens en smeuïge Arpeggio met een
onderscheidend karakter en body aan een
melange van Midden- en Zuid Amerikaanse
Arabica’s. Mmm…. zou de smaak ook wat
over mijn karakter zeggen? Durf het eigenlijk
niet te vragen, beter van niet. Arpeggio dus,
door de koffiespecialist bereid.

Onder het genot van de espresso vertelt Herman enthousiast over de Masterclasses die in de Boutique worden gehouden. “Hier ontdekt de klant smaken, zijn er tastings, ervaart de klant welke koffie het beste past op welk moment
van de dag en worden zelfs recepten gemaakt”. Soort van “Chef de Grand Cru’. “In onze Boutiques draait het om de
individuele experience. En dus investeren wij in onze koffiespecialisten. Wij bezuinigen hier niet op. Helaas zie je dit
wel vaak bij de huidige Retail. Nee.Wij geloven dat het personeel juist hét verschil maakt. Ze zijn barista’s, storytellers,
weten met flair te vertellen over de brand, de smaken of duurzaamheid. Afhankelijk bij wie welk “verhaal” past. De
kunst van het luisteren is het sleutelwoord in deze. Dat wordt vaak geroepen in Retail, maar het gaat om, doen! Met
oprechte interesse een persoonlijke individuele band creëren, dan pas krijg je die unieke beleving. Van Maastricht tot
Amsterdam empoweren wij de teams om dit te realiseren. Dat gaat ver bij ons. Dat zit in ons DNA. Wij ademen dat.”

Nieuwsgierig. Wat is de filosofie die het merk,
de Luxury brand of beter gezegd lifestyle,
want dat is het, zo krachtig maakt?! “Wij willen de ultieme beleving bieden. Uitgangspunt
is altijd dé individuele klant met diens wensen. Een persoonlijke relatie opbouwen met
pure oprechte interesse en vanzelfsprekend
goede product availability. Onze Boutiques
vormen hierin de ‘Footprints’. Hier stap je de
Nespresso wereld binnen, in een persoonlijke
sfeer. Alles is gebaseerd op de mix van
ultieme kwaliteit, beleving en duurzaamheid”. Voor de koffieliefhebber, lees
Marja, een waar paradijs.

Herman vervolgt in een adem door. “Wij zijn relatief een jonge brand. Onder Nestlé ontstaan. Op ontdekkingsreis in Italië, in de zeventiger jaren, zagen we hoe de pure espresso
werd geschonken, hoe ze de koffie drinken, het een lifestyle is. Destijds is het idee ontstaan
om iedereen in Nederland die espresso te bieden, die kwaliteit en dan wel geportioneerd.
Uniek voor die tijd. Daar was durf en lef voor nodig. En dus, met veel voorbereiding, was
daar de lancering van Nespresso in 1986. In de toenmalig nog ‘filter’ tijd waren het wel vechtersjaren om naam en furore te maken”. Met succes blijkt. “Eerst vond de verkoop plaats via
een callcenter, toen online, nu in combinatie met de app en onze Boutiques. Omnichanneling
dus. Dat zit gewoonweg verweven in de organisatie, is bij ons niet nieuw. In 62 landen zijn wij
actief.” Bijzonder is dat Herman aangeeft dat Nespresso feitelijk al 30 jaar in een ‘start up’
zit. Waarom? “Innovatie zit vanaf dag één in ons DNA. Nu nog. Het is onze mindset. Altijd.
Zoals nu onze nieuwe service “same day delivery” in de Randstad, voor 12.00 uur besteld
en voor 21.00 uur in huis. Maar belangrijk in onze brand, dikwijls onderschat, is toch echt de
kwaliteit van de koffie. Het genietmoment bieden. Dat is ons fundament.

In 2015 heeft Nespresso zeven onafhankelijke Nespresso Boutiques geopend. Brandstores. Wat is de toekomstvisie?
“We openen straks nieuwe locaties. Passend in een setting waarbij de winkelstraat een goed palet laat zien van collega
Retail, horeca en Leisure. Groei ja. Mits aantrekkelijk genoeg. Onze clubleden reiken de locaties aan. Jawel, zij hebben
zeggenschap.” In co-creatie dus. Ook de kracht van Nespresso.
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Dan is nu de tijd daar om mijn brandende vraag te stellen over…George. Who else?! Inmiddels ter zijde
gestaan in de stijlvolle commercials door Jack Black. Waar het schitterende Lago di Como het podium is van de
‘what else’ Nespresso ambiance. Waar Jack in de leer is bij de master ‘himself’. Of is het een competitie? Wat een
finesse, met een knipoog humor. En natuurlijk, met George.

“George Clooney is voor ons een belangrijke merkambassadeur, sinds 2006. Verkozen door onze clubleden. Wederom in co-creatie. Een versterking van onze luxe positionering, onze lifestyle. Maar hij is niet
alleen het gezicht van. Sterker nog, hij heeft zijn eigen visie en deelt deze graag. Bij ons zit hij zelfs in de
Raad van Duurzaamheid. Voorbeeld is dat hij ons in Zuid Soedan helpt de mooiste koffie van de wereld
te ontplooien. Door de ultieme ligging bij de evenaar en het klimaat is dit één van de plekken waar
Nespresso graag ‘haar’ koffiebonen laat groeien. Boeren helpen om daar, ondanks de kritieke situatie,
plantages op te starten. George is actief in ons Triple A, het AAA Sustainable Quality programma met de
uitgangspunten kwaliteit, duurzaamheid en productiviteit. Onze koffie wordt duurzaam verbouwd, waarbij wij boeren helpen. Dat gaat ver. Op het vlak van waterbeheer, eerlijke behandeling arbeiders, goede
salarissen, een pensioenfonds en meer. In samenwerking met partner Rainforest Alliance en Fairtrade
International. Voor 64.000 boeren uit onder andere Costa Rica, Mexico, Colombia is daar Nespresso.
Verantwoordelijk voor meer dan 80% van de koffietoevoer met magische bonen. En ook hier vindt innovatie plaats. Staat het niet stil. In tegenstelling. En George?! Denkt en helpt actief mee”.
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Wat een sterk merk. Respect voor deze brand én Retailer. Zij weten
wat belangrijk was, is en essentieel nodig is voor de toekomst. Innovatie. Een continue beweging. Het keyword. Een must. Herman, “meer
Retailers in Nederland moeten innoveren. De klant centraal stellen in
een omnichannel landschap, investeren en durven te onderscheiden.
Altijd. De perfecte beleving, kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid
zijn elementen die bij ons nog wel eens worden onderschat. Nee, het
is niet alleen de brand, het is de value chain van kwaliteit van koffie
waarbij we altijd kijken naar de next step en innoveren. Dat maakt
ons sterk”.
Herman is duidelijk op zijn plek bij het gepassioneerde koffiebedrijf.
Hij past in de lifestyle en staat voor Nespresso. Karakteristiek voor
hem is de combinatie van innovatie, kwaliteit en oog voor detail.
Diezelfde Herman glundert als we afronden. “Het is toch waanzinnig
dat als je winkelt in de P.C. Hooftstraat je gewoon koffie kan tasten en
Grand Crus kan kopen in onze Boutique, het ultieme geluksmoment!
What else?!
Herman Rooswinkel - Boutique Network Director Nespresso
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De Retailjaarkalender bestaat niet alleen uit het ‘feestje maken’ tijdens de traditionele Nederlandse feestdagen en vakanties. Nee. Er bestaat als het ware een unieke Nijhof Retailjaarkalender die in co-creatie tot stand komt met leveranciers,
partners én klanten. Je voelt je dus al snel betrokken bij het merk Nijhof. Je hebt zelfs inspraak. Het doel? Het merk
Nijhof laden in de autoriteit als huissfeerspecialist. Bezoekers producten en diensten laten ontdekken, ervaren en
beleven. Ze inspireren. Het kennismaken met het product gaat ver. Zo ver dat de bezoeker het natuurlijk gaat kopen.
Nog sterker.
Een palet van events zijn te noemen. Hierbij slechts een greep. In de herfst is daar het Woonweekend. Klanten kunnen
meedoen aan een stylingwedstrijd. Binnen een half uur kan de klant een basic kamer inrichten. Wat een dynamiek brengt
dit op de winkelvloer. De Nijhof jury selecteert zelf de beste creaties en via Facebook kunnen klanten vervolgens stemmen op wie de winnaar wordt. Wederom in co-creatie. Geen nood als je niet over het designers-DNA beschikt. Dan
bezoek je gewoon de Nijhof interieur- en stylingadvies sessies. Of neem je deel aan de creatieve workshops moodboard
maken.

Theater maken!
Het podium? Het Nijhof Woonwarenhuis
“NIJHOF, JOUW HUIS”, communiceert de website.
Ja, bij Nijhof kan je jouw complete huis inrichten als thuis, de
persoonlijke sfeer creëren. Een begrip op zich, dit woonwarenhuis in Baarn, dat een breed en diep assortiment biedt met bijzondere noviteiten, de nieuwste woontrends en inspirerende
presentaties in een fijne ambiance met een hoog serviceniveau.
Sterk. Maar, zij gaan een stap verder. Nijhof anticipeert op de
markt, de trends, de behoefte van de consument en sterker nog,
onderscheiden zich. Daar word ik nu zo gelukkig van.
Als local hero van Baarn, de regio en zelfs van Nederland staan
zij bekend. Maar hoe? Het bijzondere van Nijhof is dat zij naast
Retailer ook een pure eventorganisator zijn voor haar bezoekers. De winkelvloer is het podium voor Nijhof zelf, haar partners, leveranciers én haar klanten, om zo voor elke bezoeker
beleving te bieden. Hoe mooi is dat?!
Samen maken zij theater, zorgen ze voor beweging, dat er wat
gebeurt op de winkelvloer. Dat is wat Nijhof uniek maakt. Het
bezoek wordt door de klant ervaren als een dagje uit.
Het invullen van funshoppen in de ruimste zin van het woord
krijgt inhoud en vorm.
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Bijzonder is dat commercieel directeur Frank Nijhof zelf rondleidingen geeft. Waar? In de Nijhof winkel. Dat krijgt ineens een andere dimensie. De bezoeker krijgt de unieke mogelijkheid om een kijkje te nemen in en achter de (inkoop)
schermen van het woonwarenhuis. Behalve klanten blijken bloggers meer dan gemiddelde interesse te hebben. Ik moet
ze dan toch maar eens in de gaten houden! Frank is hiermee ook een verpersonalisering van het merk Nijhof en dat
wordt daardoor toegankelijk, sympathiek en uniek. Hiermee wordt het beeld van een familiebedrijf geaccentueerd, dat als
eigenzinnige solist een bijzonder en onderscheidend woonconcept opbouwt en bewaakt. Daarmee heb je als klant van
Nijhof altijd een verhaal te vertellen. Storytelling in optima forma.
In de maanden november en december weet Nijhof de ultieme feestsfeer neer te zetten. Elk weekend is er dan wat te
beleven.Van onder het mom “kom de eerste oliebol van het winterseizoen proeven” tot een kookweekend met demonstraties, workshops en proeverijen. Een barista maakt de mooiste rosetta’s in de Nespresso cappuccino van ‘what else’ of
beter gezegd ‘who else’.Talloze proeverijen geuren en kleuren de winkel en juist ja, verblijden en verrassen de bezoekers.
Het roosteren van marshmallows, het heerlijk genieten van erwtensoep of wat lekkers van de winterbarbecue. Bijkomend voordeel, vanzelfsprekend, de barbecue, de pannen, het servies, alles is natuurlijk te koop bij Nijhof. Wil je goed

voorbereid de feestmaand in dan is Nijhof the place to be!
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En dan is daar ook samenwerkingspartner
Boedelmakelaar. Eerder maakte u kennis met dit
nieuwe winkelconcept. Ook met Eric. Een uniek partnerschap tussen Nijhof en Boedelmakelaar. Waar de
klant het (aller-) nieuwste treft op woongebied bij
Nijhof en de authenticiteit en nostalgie van de kunst
& antiek ervaart bij Boedelmakelaar.

De ultieme mix & match.
Een hoog snuffelgehalte.
Schitterend de 18e eeuwse kast in het moderne
interieur van Nijhof aangevuld met authentieke vintage Eames stoelen van Boedelmakelaar. Tijdens de
adviesweekenden taxeert Eric Branger kunst & antiek met de spannende vraag van de bezoeker, wordt
het kunst of niets? Maar ook de nieuwsgierigheid
beantwoord te krijgen wat de herkomst is van het
product. Uniek was de ontdekking, tijdens het taxatiemoment, de Picasso tekening op een servet. ‘’Pour
mon ami Brassaï’’. Een persoonlijke boodschap van
Picasso aan zijn vriend. Benieuwd wat Boedelmakelaar & Nijhof nog meer gepresenteerd krijgen bij de
taxatie momenten. Ja, het sterkst. Beleving op en
top. Krachtig wat Nijhof doet. Zij biedt hiermee voor
de klanten een unieke plek aan waar je alles onder
één dak voor wonen en leven kunt ontdekken, beleven en kopen of zelfs verkopen! Waar vind je dit?

Los van deze events kan de bezoeker altijd advies krijgen, op maat. Het woonwarenhuis organiseert regelmatig workshops voor bezoekers.Van metselen, lassen, solderen tot het leggen van laminaat vloeren en tegelzetten. Ontdek de klusser in u! (ahum, of mijzelf?!). Daarnaast zijn daar wekelijks de adviesmomenten. Trouwe, vaste Nijhof stylisten geven de
bezoekers advies. Waar mogelijk in samenspraak met leveranciers. Zoals bijvoorbeeld het kleuradvies in combinatie met
Histor, de wandafwerking met Knauf maar ook het tuinontwerp, de stijl van de badkamer, de haarden en het kookadvies
met Fissler. Originele ideeën en boordevol inspiratie passeren de revue. Kortom. Alles voor in en rondom het huis, beter
gezegd, het creëren van jouw thuis.
Met jouw persoonlijke signatuur. Jouw eigen theater waar je zelf het podium siert. Waar je als
pure designer kan laten zien hoe jij zelf de styling oppakt. Hoe trots kun je zijn.
Al deze activiteiten organiseert Nijhof met een speciaal eventteam. Door de korte lijnen schakelen ze snel en lukt het
elke keer weer om bijzondere evenementen op de kaart te zetten.Vaak is daar ook de gastheer of -vrouw die de bezoekers bij de ingang ontvangt en informeert. Persoonlijke aandacht dus. Nog zo’n element waarvoor de klant bereid is om
naar de winkel te komen. Nijhof biedt dit. Zo zorgen zij ervoor dat een bezoek telkens weer een bijzondere en betekenisvolle ervaring is. Is dit niet waar het nu echt om zou moeten gaan in de bricks winkels?! Nijhof snapt het.
Dank aan Hille Beekhuis, Hoofd Communicatie, voor het in co-creatie tot stand brengen van dit artikel en het delen van deze
bijzondere events en partnerships.
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NIEUW JAAR,
TREND
NIEUWE MODEWITTE KLASSIEKER
Na seizoenen van minimalisme
en overheersing van de normcore
trend, begint met het nieuwe jaar
een uitbundig en kleurrijk modehoofdstuk. Kleding mag weer volop
als expressiemiddel dienen, zij het
in de vorm van prints, tierlantijnen,
rijk bewerkte materialen, weinig
verhullende pasvormen of in het
oog springende accessoires. More
is more is de boodschap.

Geen garderobe is compleet zonder. Hoe simplistischer het design, hoe beter. Het klassieke witte
overhemd maakt zowel voor hem als voor haar
een comeback. Nu alleen zorgen dat je deze
fashion essential ook crispy white hoúdt!
Wit overhemd, Jil Sander

OEH LA LA
Was de mode tijdens de afgelopen
normcore trend seizoenenlang vrij
behouden en, laten we wel wezen,
een tikkeltje saai, het nieuwe jaar
brengt een focus op sensualiteit
met zich mee. Mode mag weer
prikkelen en verleiden, vrouwelijke
rondingen en de taille mogen worden benadrukt en functioneel naakt
wordt weer extra gewaardeerd.
Balmain SS2016, bron: Vogue.com

SLIP IT!
Calvin Klein, Marc Jacobs, Givenchy
en Victoria Beckham; stuk voor stuk
trendbepalende modehuizen, die voor
komend seizoen inzetten op de slip
dress. Van glanzend satijn of voorzien
van kanten details; de jaren negentig
hit kent anno nu vele verschijningsvormen. En zo lang ‘ie maar voorzien
is van iconische ‘spaghettibandjes’ is
alles geoorloofd.

GOOD SPORT
De enorme healthy hype van gezond
eten, veel sporten en dat vooral zo vaak
mogelijk op social media delen (#fitgirl)
zien we terug in de mode van alledag.
In leggings, hoodies (voorzien van
enorm jaren negentig logo’s),
bomber jacks en flamboyante,
gepersonaliseerde sneakers gaan
we van meeting naar brunch en
first date. Een sportieve trend,
zelfs voor de niet zo fitte
onder ons.
Bomber jack, Acne

Slip dress, Alexander Wang
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sssttt...

MAXACCESSORIZE
Na een lange periode waarbij less
is more de norm was, maakt maximalisme eindelijk haar revival.
Alles mag weer net dat beetje
extra. Prints, kleuren, accessoires
en sieraden. Ja, vooral die juwelen
mogen de aandacht trekken. Statement oorbellen en giga chokers
maken van een eenvoudige look
een showstopper.

BLAUWTJE LOPEN

Kenzo SS2016, bron: Vogue.com
Dolce & Gabbana oorclips

Hemelsblauw is officieel het
nieuwe zwart. En dat blauwtje
kun je eigenlijk de ganse dag
lopen, waar je ook heen gaat.
Van co-ord tot mantel; navy is
de kleur van het moment. Extra
chique bovendien in combinatie
met goudkleurige accenten.

FASHION
BADEN IN LUXE
Vluchtige, goedkope fashion maakt
langzaam iets meer plaats voor luxe
mode. Kledingstukken, door vakmanschap vervaardigd, van rijk bewerkte
stoffen met veel plooien en draperieën,
broderies en borduursels. Investment
pieces die indruk maken en een leven
lang mee gaan.
Brokaten jurk, Dolce & Gabbana

Jas, Saint Laurent

SKINNY SCARF

Hotels bieden een schitterend podium voor Retail en merken. Voor de creatieve ondernemer onder u, is dit dé uitnodiging om samen te werken. Deze vloeit voort uit de interviews met vier hoteliers van uiteenlopende hotels. We ontdekken een variëteit aan stijlen
en sferen. Een keur aan smaken. Met een internationale mix van gasten. Maar, ze delen
dezelfde passie. En, jawel, ze doen het met de Retail. De één deelt het kussen, de ander is
“gewoon” verbonden of voelt zich hierin thuis. Kortom. Laat u inspireren door Kaboom
Hotel in Maastricht, Mozaic Hotel in Den Haag, Daen’s in Utrecht en Hotel IX in Amsterdam. Horeca & Retail vinden elkaar als samenwerkingspartners. Bundelen de krachten.
Creëren samen beleving.

Zij stellen zich later als hotel en hotelier apart aan u voor. Belangrijk, want ondanks de
overeenkomsten, heeft elk hotel een onderscheidend concept. Zij weten duidelijk waar
ze het over hebben, maken keuzes. Hebben focus. Dat is dan gelijk een punt dat ze delen.
Krachtig zijn ze in hun missie, visie en weten ze wat bij hun past. Ze kiezen bewust met
wie ze samenwerken, omdat het bekend is dat het de identiteit en imago van het hotel
versterkt, onderstreept of zelfs lift. En omdat ze hun gasten de ultieme ‘herinnering’ willen bieden aan het verblijf. En dus, zetten ze een stap extra. Met vooral de lokale Retailer
of merk. Deze op hun beurt krijgen extra kansen voor omzet, traffic en klantloyaliteit.
Tenslotte gebruiken gasten gewoonweg hun producten. Het ideale visitekaartje voor uw
merk of winkel.

Hij voegt in no time Parijse elegantie
aan je outfit toe. Geen wonder dat
de skinny scarf de accessoire
musthave van het moment is.
Bij voorkeur in simpel zwart,
één keer omgeslagen mét
knoop, gedragen met
diepe V of decolleté.
Très chique!
Dunne shawl, Rockins

DESIGNER COLLABO
Designer collaborations, ze blijken een onuitputtelijke en zeer succesvolle verkoopformule. Na het mega succes van #balmaination afgelopen
jaar is het einde daarom nog lang niet in zicht. Ook Target, Uniqlo en &
Other Stories scoren met hun samenwerkingen met grote namen uit de
mode. Laatstgenoemde heeft zelfs al een kakelverse voorjaarscollectie in
samenwerking met Rodarte op de planken liggen.
Dat wordt weer dringen!
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Rodarte voor & Other Stories

de Retail
slaapt….
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En heeft u expansieplannen in binnen- en buitenland? Ik zeg ideaal! Want juist op reis, of het nu
zakelijk is of privé, worden emoties beter geprikkeld. Gasten zijn geneigd om dat wat ze in het
hotel hebben ervaren ook thuis te willen hebben. Niet te verwarren overigens met diegenen
die het direct in de koffer laten verdwijnen. Het herinnert ze aan de reis en het verblijf. Krijgen
“dat” gevoel er weer bij. Het voedt de herinnering. Ze delen het met familie en vrienden. Het
laadt het merk. Slim om juist op deze emotie in te spelen.
Gaat u op de uitnodiging in? Durft u het aan om als winkelier, merk, formule op het podium te
klimmen? Want het gaat tegelijkertijd ook om investeren. Soms in harde euro’s. Of marge kwijtraken op korte termijn om het op lange of zelfs korte termijn terug te verdienen. Daar bent u
zelf bij. Want als u het doet, moet u het goed doen. Moet de presentatie kloppen, tot in detail.
Tenslotte gaat het om het ervaren en beleven. Bundelt u de krachten met de hotelier om elkaar
te versterken? Benieuwd?!
Bent u al wakker?

vanuit passie ontstaan
Fashion, coffee, wine, food, hotel. Een conceptstore? Welnee, “gewoon Daen’s!”, spreekt Willem van Oostrum. Eigenaar en oprichter. Nu ja, zo gewoon is het niet. Al is het
alleen al omdat de tweede ‘a’ in het logo omgekeerd staat.
Uniek, kleinschalig en lokaal, dat karakteriseert Daen’s.
Een schitterende locatie. De oude brandweerkazerne in
Utrecht aan het Stadhuisplein in, hoe kan het ook anders,
het Stadhuiskwartier. Willem vertelt. Daen’s is eigenlijk
organisch vanuit verschillende passies ontstaan. En hoe?!
Retail & horeca delen het kussen
Daen’s verrast door de combinatie van een winkel, café
en bed & breakfast. Onderscheidend van wie of wat dan
ook. Dat is de kracht! Een winkel met een uitgebalanceerde smart casual collectie van designer labels zoals
studioRuig, Dagmar, Anecdote tot Claes Iversen. Nederlandse, Scandinavische merken en mogelijk binnenkort
Italiaanse. Mmm, helemaal goed. De combinatie met zeep,
crèmes en parfumkaarsen van Marie Stella Maris of het
Australische Grown Alchemist maakt de winkel verrassend. Over verder samenwerken met Retail in Utrecht?
Willem is hier duidelijk over. Graag het delen van kennis
zoals tijdens de ontbijtsessies met de brancheorganisatie
en collega Retailers. Goed om met elkaar te sparren.
Elkaar te versterken onderling. Eigenzinnig en dat typeert
Daen’s. Ook staat Daen’s getipt op de ShopRoute Utrecht
vanuit PUHA. Hoe karakteristiek het samenwerken?!
verbonden met het café & Room One
Waar de gastvrijheid wordt vereenzelvigd door Martine
die met een lach de koffie serveert. “Wij verkopen altijd
ja en vervullen al hun wensen!” Daen’s café in Utrecht
is favoriet. Zelfgebakken taarten geuren het café. Ook
Utrechtse lekkernijen zoals de koekjes van de Koekjesfabriek maar ook de Leckere biersoort sieren de kaart.
De dynamiek van café en winkel versterken elkaar.
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Daen’s biedt de hotelgasten van Mother Goose (om
de hoek bij, jawel, de Ganzenmarkt) de gastvrijheid
voor het ontbijt. Room One is de eigen hotelkamer.
De plek waar je prettig kan vertoeven. Een eigen
stekkie in Utrecht. Gasten komen uit alle wereldstreken. Zijn verrast door winkel, café en hotel, zomaar je eigen kamer hebben in het centrum. In de
kamer treffen ze vanzelfsprekend producten uit de
winkel. Hier is verbinding, hét sleutelwoord. Schitterend dat Daen’s bij de Modefabriek is uitgeroepen tot winnaar van de Best Customer Experience
Award in 2014. Een terechte waardering.
gewoon in de toekomst?
Daen’s is en blijft waar het nu is en staat. “Ik houd
wel van het kneuterige, van het lokale en waar we ’s
ochtends gewoon zelf het stoepje vegen”. Dus blijft
deze Brandweerkazerne het ‘thuis’ van Willem, zijn
team en de wereldwijde bezoekers. Eigenlijk dus
toch gewoon. Gewoon in Utrecht in het Stadhuiskwartier. En samen met collega Retailers sparren,
rijker worden in kennis. Aangenaam kennismaken:
Daen’s.
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Opvallend is dat als de gast reserveert er een sleutel tot
het pand wordt verstrekt per mail. De gast kan dus gewoon thuiskomen. Er is geen receptie. De deur opent op
een code maar bovenal puur op vertrouwen. Dit wordt
gegeven en krijgen ze terug. Ook omdat ze er overdag
gewoon zijn.

in de voetsporen van
Een relatief jong hotelconcept tref je in de wereldberoemde levendige 9straatjes, Hotel IX. Een
pand waar ‘onze’ (heerlijk om te schrijven) Rembrandt van Rijn zijn voetsporen heeft achtergelaten. Waar lijstenmaker Herman Doomer het
ambacht uitoefende. Waar diens zoon als kunstschilder met het penseel een strijkje zette aan
De Nachtwacht. Hotel IX, modern, smaakvol en
authentiek. Sprankelend vertelt Susan Meijer. Zij
is eigenaresse samen met Merel Brokx. Wat een
enthousiasme, warmte en persoonlijke betrokkenheid. Een puur mensenmens. Gelukkig worden ze, van het persoonlijke praatje, de gasten
het naar hun zin maken, ze verrassen met een
personal touch door attenties en handgeschreven kaartjes op de kamer.
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voelt zich thuis in Retail
De synergie met Retail ondernemers is voelbaar. De
suites karakteriseren de beelden en straatnamen van,
jawel, de 9straatjes. En in de suites de zeep Zenology
van Skins Cosmetics, water van Marie Stella Maris en
de thee van Kaldi. Bij restaurant Van Harte krijgen gasten 10% korting. Initiatieven worden opgepakt met
9straatjesonline.com zoals dance4life met 9treats from
the 9streets.Visitekaartjes mogen prijken. Zij presenteren het graag. Gasten kunnen het thuisfront verblijden
met een postcard: ‘9 greets from the 9 streets for you,
your family and friends’. Een boeiende start is gemaakt
in de samenwerking. Maar er zijn nog dromen, ideeën
en kansen! Want welke wijnboer presenteert straks de
wijnen in Hotel IX?
blikt vooruit
Het ultieme thuisgevoel creëren wordt hun toekomst.
‘’Voor elk bezoek willen we op maat de wensen van onze
gast inventariseren’’. Zo zien ze een gevulde minibar, met
de persoonlijke smaak in drank en versnapering. Hierbij
wordt spontaan Marqt van “om de hoek” genoemd. Of
kan de gast straks slapen in nachtgoed dat hier hangt en
direct te koop is. Of kaartjes voor het Anne Frank huis
en de rondvaart door onze fameuze grachten die klaarliggen. Ja, dan voel je je direct thuis! Je eigen sleutel, jouw
favoriete producten in de koelkast en in de kamer een
persoonlijke attentie van Susan & Merel, maar met welke
Retailer? Belangrijk is dat de kansen door de Retail opgepakt worden, zij zelf het initiatief nemen. Dat het niet
alleen vanuit ons gaat komen. Samen kunnen we elkaar
versterken! De gast centraal stellen. Benieuwd wat hun
volgende stappen zijn. Met alle inspiratie en de glans van
passie in de ogen komen ze ver! Wederom vertrouwen.
Dat karakteriseert hen.

slaap vandaag in het hotel
van morgen
Bijzonder met contradictie in al haar facetten. Het gevoel van een vijfsterren hotel en de prijs van twee tot
drie sterren. In een pand uit 1900 met de stijl Amsterdamse school laat de architect de controverse spreken.
Een clash van verschillende stijlen. Neem nu het behang.
Uit de verte de oude sfeer van Franse lelies en van dichtbij diverse iconen van Maastricht zoals onder andere het
Bonnefanten museum van architect Aldo Rossi, de OLV
kerk en het Vrijthof. De thematiek van kleuren, de variëteit, is ver doorgevoerd. Nachtblauw, donkergroen en aubergine tot ossenbloed rood laat elke etage sferen. Of het
personeel, stylish gekleed maar wel met sneakers. Met
recht is Kaboom Hotel winnaar van de Award voor Best
Hotel Concept 2015 van Entree Magazine. Glunderend
vertelt Rino Soeters. Ondernemer pur sang. Bruisend van
ideeën, creativiteit en concepten. Tikkeltje recalcitrant.
“Dat zit intrinsiek in ons clubje”, lacht Rino. Eigenaar van
La Bergère Group met ook de hotels Townhouse, Qbic,
St. Martenslane en meer. Boeiend. En oh ja, Kaboom staat
voor de clash, de twist tussen oud en nieuw, chique versus
rebels en gewoon ‘daar is het’ vanuit het Centraal Station
Maastricht gezien.
in co-creatie met Retail, onze gasten en
personeel
Het gaat ver. Subliem.Van het slapen op de Auping bedden
tot de grote LG flatscreens, Mosa tegels en het porselein
van Sphinx. Blij word ik als ik hoor dat gasten worden
geïnterviewd met de vraag wat zij belangrijk vinden als ze
komen logeren.

Rino omarmt deze ideeën. En gasten worden ambassadeurs. Het personeel krijgt budget om zich
te kleden zodat ze in hun eigen smaak en stijl
rondlopen. Zij maken deals met modewinkels in
de buurt. Deze mogen dan weer etaleren in het
hotel. In de lobby ervaar je de vijfsterren sfeer.
Retail en horeca onder één dak.Van een Aziatisch
Fusion restaurant Dadawan, Douwe Egberts tot
de naastgelegen Wum Otten sigarenspeciaalzaak.
Grappig detail. Bij Townhouse kan je een goudvis
in een kom boeken voor op de kamer, slechts €
7,50 per nacht (snel boeken anders slapen ze op
een andere kamer), of een wandelende tak bij
Kaboom. Bedacht door de teams van Rino. Kortom. In co-creatie optima forma met een knipoog
naar lef en durf.
Nooit stilzitten?
“Ik heb vertrouwen in onze hotels, geloof in
nieuwe concepten. Belangrijk is dat de waarde
van je organisatie niet in de stenen zit, maar in
het personeel. Pure oprechtheid, daar gaat het
om, het moet fair zijn. Bovenal is het belangrijk
om een keuze te maken. Doe je dat niet dan ben
je weg”. Zijn visie over Retail is helder, zeker alle
kansen. Tijdens het interview passeren een paar
creatieve nieuwe ideeën de revue. Helaas, deze
worden nog niet aan het papier toevertrouwd.
Tip, houdt de La Bergère Group in de gaten.
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Wij ontwikkelen in co-creatie met
onze klanten de ideale winkel
of horecagelegenheid.
Samen zorgen we voor meer bezoekers.
Een hogere omzet.
En een grotere klanttevredenheid.

stelt zich voor
Een charmant small luxury hotel. Een combinatie van
modern, design en luxe met een thuisgevoel. Laagdrempelig. Waar de zakenreiziger graag doordeweeks verblijft
op een net even andere plek. Een verademing. Waar de
weekenden worden verblijd met toeristen. Waar het
team geeft om mensen, ieder individueel. Persoonlijk,
echt en warm. Betrokken. Een monumentaal pand uit
1880 siert het hotel in haar rustieke Archipel-buurt. “Een
dorpje op zich” lacht Corina Waaijer, eigenaar en oprichtster. Bewoners, winkeliers en horeca zijn betrokken. Een
mooie buurt die een goede sfeer ademt. Corina zelf heeft
met Hotel Mozaic haar droom verwezenlijkt, van scratch
af aan, zes jaar geleden.
knipoogt volop naar Retail
Corina werkt actief samen met de lokale winkeliers die
hoogwaardige producten verkopen. Het onderstreept de
identiteit van Hotel Mozaic. Zeker als independent hotel
is het belangrijk je eigen merk en imago te laden. Sterker
nog, we bewijzen het ook. Je wordt wakker op de bedden
van Hotelbedding. Een palet aan kazen van de Gransjean
en verse jus d’orange van de Exotenhof verheerlijken het
ontbijt. Lampen en woonaccessoires schitteren van HK
Living. Gasten vragen dikwijls waar het vandaan komt.
Gaan vervolgens shoppen bij de winkels. Met een eigen
app, te downloaden door de gasten, wordt voorzien in
tips en een plattegrond van de buurt. Hoe mooi is dit?
Horeca en Retail versterken elkaar. In deze tijd een must?
Jazeker.
nodigt Retailers uit
Is dit dé samenwerking met Retail voor Hotel Mozaic?
Nee, Corina nodigt de lokale Retailers van harte uit voor
nog extra diensten. Hoe leuk zou het zijn dat de winkeliers van de Dennenweg, de Palace Promenade en de Frederikstraat samen een goodybag samenstellen. ‘Wij delen
ze graag uit’. Of een giftset met zeepjes op de kamer met
een visitekaartje erbij. Prima. Corina staat open om samen meer op te pakken. Dus, winkeliers uit de Archipelbuurt, u bent hierbij uitgenodigd, graag zelfs.
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Een winkel die helemaal in lijn is
met dat waar het merk voor wil staan.
En dat wat in de strategie is verwoord.
Maar die ook steeds opnieuw inspeelt
op de - latente - wensen en verlangens
van de bezoekers.

in de toekomst
Hotel Mozaic blijft anticiperen op de vraag van
haar gasten, de markt en de trends. Blijft vernieuwen. Mogelijk dat een zusje of broertje elders
wordt geboren. Maar bij het ter perse gaan van
ZO.PUUR is dit nog een geheim. Nieuwsgierig!
In elk geval ligt de focus op lokaal, beleving en bijzonder. Voor de samenwerking met Retail is er
een to do “droom”. Samen met lokale winkeliers
een webwinkel bouwen. Het hotel is de branding
en de merkbeleving voor de Retail, het uithangbord. Merken en producten ervaren. Bewust of
onbewust. Het enige wat er moet gebeuren is
dat de Retailers een deel van de marge moeten
weggeven. Het zien als investering. Om later de
vruchten te plukken en een mooie spin off te ervaren. Ja, Corina ziet absoluut kansen om met
mooie merken samen te werken. Ideeën?
Welkom!

Waar elk detail klopt.
Alles op elkaar aansluit.
Optelt tot een eenduidige belofte.
Een winkel die bezoekers steeds weer
weet te verrassen. Te verbazen, verwennen,
verleiden en verwonderen.
Daarbij rusten wij niet
tot deze bezoekers fan van de winkel
of de horecagelegenheid
zijn geworden.
La Differenza & Partners
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Unilever
Consistente marketing binnen
de gehele franchiseorganisatie,
maximale flexibiliteit voor de
franchisenemers in combinatie
met kostenreductie, dat was het
verzoek van Unilever Nederland.
Gianotten Printed Media kwam
ijskoud met een passend antwoord
in de Toolbox.

KLEUR JE KOEKJESVERPAKKING
Koekjes om van te smullen en een
feestje van een verpakking. In samenwerking met kunstenaars Jeremyville
en Tomothy Goodman biedt Oreo
de mogelijkheid je eigen koekjesverpakking te ontwerpen. Kies een vrolijk patroontje, kleur het - digitaal of
thuis - in en voeg een persoonlijke
boodschap toe. Voilà, een customized cadeautje. shop.oreo.com

BCC
Met 76 winkels verspreid over
Nederland, waarin continu
wisselende thema’s worden
gecommuniceerd, is het van groot
belang om de traffic van point of
sale materialen goed in te richten.
De winkels veranderen gelijktijdig
van thema en daarvoor is een
geoliede machine cruciaal.

OP ROLLETJES
Om van koekjes bakken een nog groter feest te maken, steek je je handen
uit de mouwen met een gepersonaliseerde deegroller, koekstempel of
snijplank. Want laten we wel wezen,
voorzien van sterren, hartjes of originele tekst is zo’n koekje van eigen
deeg ineens natuurlijk extra verrukkelijk. Beeld: Etsy.com

Gianotten Printed Media is een top-of-the-game grafisch dienstverlener. Een
multimediabedrijf dat andere bedrijven helpt boodschappen over te brengen. Naast

PERSONAL
H
TOUCH
HOOGSTPERSOONLIJK
Customized koekjes, zelfontworpen stappers, een tas
voorzien van jouw initialen
óf gepersonaliseerde pumps.
Een persoonlijk tintje maakt
extra speciaal én hebberig.
Want wie wil er nu nog
standaard wanneer het ook
op maat gemaakt en geheel
naar eigen wens kan?
Zelf designen…gaaf!

STAPPER IN EIGEN
STIJL
Na Nike ID en vergelijkbare high street
customized initiatieven kun je sinds
kort ook je luxe stappers naar je eigen
hand zetten. Samen met de Britse online shop Farfetch richtte het Londense
schoenenmerk Swear een platform op
waarbij consumenten luxe schoenen
zelf kunnen ontwerpen. Er zijn meer dan
tachtig combinaties mogelijk en prijzen
variëren van 385 tot 10.000 dollar.

DIY LIKEUREN
PERSONALISEER
JE PROENZA
Alsof de nieuwste Proenza Schouler tassenlijn an sich niet fraai genoeg is, kun je
er zelf nog een persoonlijke touch aan
geven. Het New Yorkse label verkoopt
grafische broches in de vorm van letters
en cijfers om in de geperforeerde tassen
te steken. Spell it out!
Broches, Proenza Schouler, € 75,-

Mocht je denken alles op DIY gebied
wel zo’n beetje gezien te hebben, think
again. Het Nederlandse Pineut verovert
momenteel de markt met een serie
DIY-likeuren. De klant krijgt een fles
ingrediënten mee naar huis om thuis
zelf alcohol aan toe te voegen. Dagelijks
even liefdevol met de fles schudden en
voor je het weet, nip je van je eigen Limoncello.

druk en print als belangrijkste pijlers, zijn ook onze creativiteit en technologische
kennis voor onze klanten belangrijk. We geloven in de kracht van de combinatie
van conventionele en nieuwe media, en voegen dagelijks kleur toe aan de relaties
met onze klanten, onze medewerkers en onze omgeving: Add Color.

013 542 50 50
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ONDER DE PLAK
Een bloemenbehang is zó 2010.Wie een
beetje met de interieurtrends meewaait,
is al lang in de ban van de muursticker.
Tof & tijdelijk. Gemakkelijk, goedkoop,
eenvoudig te verwijderen (zonder je
perfecte witte muurtje te verknallen) en
bovendien volledig te customizen. Dus
wordt het een muur vol stippen of plak
je je wand vol eigenzinnige zelfbedachte
teksten?

3D BH
FAVO FOOD THUISBEZORGD
Voor die avond dat je wél zin hebt in
het eten van je favoriete restaurant,
maar niet de deur uit wilt, schieten momenteel tal van persoonlijke bezorginitiatieven uit de grond. Onder meer
Deliveroo en Foodora bezorgen, na
bestelling via de app, je lievelingsmenu
van de aangesloten restaurants tot aan
de deur. Nieuwsgierig, ik ga het Amstel
Hotel eens bellen voor mijn favoriete
recept… Beeld: Foodora.nl

CUSTOMIZED KOP
KOFFIE
Hoe beter de dag te beginnen dan met
een customized kopje koffie? Piet Paris
ging in zee met Nespresso om exclusief
voor het merk één koffiemachine te
voorzien van zijn iconische illustratie.
Het one of a kind pronkstuk voor koffieliefhebbers met passie voor mode en
kunst zal de komende tijd in de nieuwe
Nespresso store te zien zijn.
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PERSOONLIJKE PUMP
Een paar Prada muiltjes bezitten, is
voor veel vrouwen al een droom, maar
het Italiaanse modehuis maakte het dit
voorjaar nog een tikkeltje extravaganter.
In de Prada store kunnen consumenten
via het Made to Order Décolleté project een eigen hakje ontwerpen met
keuze uit acht modellen en materialen
als suède, satijn, lak-, kroko-, struisvogelof slangenleer. Pump it up!

De pasvorm van een beha luistert
nauw, toch valt het niet altijd mee
een passende maat te vinden. Iets
waar Mesh Lingerie op inspeelt. En
ziedaar, een gloednieuw aanbod
met op maat gemaakte beha’s. Aan
de hand van een 3D-scan wordt
een perfect passende bh ontworpen. Door alle techniek niet goedkoop, maar wel met naadloze fit.
Beeld: Mesh Lingerie

DE BLAUWE KEUKEN
Bij Scotch & Soda kan de klant het
volledige productieproces van een
jeans ervaren. In de Amsterdamse
Pijp is daar het nieuwe denim label
The Blauw Kitchen waar de consument zelf zijn denim kan testen en
kleuren met indigo. De experience
shop, inclusief de blueberry bar,
biedt lokale artiesten de mogelijkheid te exposeren en draait het
volledig om de ervaring van de
consument.

Dandy!

Met een
creatieve
twist

In de ochtendzon ontmoet ik Reinhard Frans en
zoon Jasper in hun eerste Reinhard Frans winkel
in Apeldoorn. “Zoonlief Laurens zit in Londen,
zegt Reinhard Frans, “om internationaal ervaring
op te doen bij Ludwig Reiter”. Met een knipoog op de expansieplannen die we hebben”. Oh,
nieuwsgierig! Ik maak kennis met het familiebedrijf. De ontwerpers van het merk. Want dat is
het, een merk. Een hoogwaardige schoenencollectie en toegankelijk in de prijs. Hun karakter?
De collectie symboliseert zich door onderscheidend te zijn, gebundeld in ontwerp en vakmanschap. Geeft gevoel van stijl. Is meesterlijk en
ja, biedt de liefhebberij voor de ontwerpers onder ons. De schoenen kan je namelijk customizen. Personaliseren dus door het toevoegen van
een personal touch. Top.

Reinhard Frans
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Ik moet het vragen. “Waar blijft de damescollectie”?! Het is echt een
mannenzaak. Een triggerend antwoord volgt. ”De modellen zijn nog onvoldoende én mannen zijn nu eenmaal trouwer, vrouwen gewoon minder”, lacht hij. Oh?! Dat vraagt natuurlijk om uitleg. Mannen hebben vaak
schoenen die ze combineren met verschillende outfits. Vrouwen kiezen
eerst de outfit, dan de schoenen erbij en houden van shoppen. Hebben
dus meer schoenen, in tal van variaties. Dat klopt, als ik aan mijn eigen
schoenencollectie denk. Ik zwijg dus even. Een ultieme kans ligt voor, maar
de focus blijft op de man.

Jasper vertelt. “Vanuit een goede basiscollectie kunnen onze klanten customizen voor slechts € 30,00 extra en zo
kan de man zijn eigen schoenen ontwerpen. Een luxe wereld voor zichzelf creëren, voor slechts € 150,00. Handgemaakt.”
Hoe excellent bedacht, met de kracht van eenvoud, valt mij op. Een basis waarbij je als man in de schoenen van een
designer kan staan om zelf je eigen stijl toe te voegen. Wat typeert nu de doelgroep? Jasper schetst. “Het is de dandy
man met een wat klassieke oorsprong.Vergelijk de aparte pakken van nu, zoals gepresenteerd tijdens de Pitti Uomo (de
internationale modevakbeurs in Milaan).
Mannen met een vrije geest én charmant. Een man die bijzonder is en wat aparts wil creëren op een
klassiek fundament”. Ondertussen toont Jasper mij als sprankelende storyteller een nieuwe creatie van bloemen op
een schoen. Net even anders.
“Onze schoenen ontwerpen we in ons eigen atelier, gewoon losjes. Mijn vader en ik doen dat.” Jasper neemt mij mee in
het ontwerpproces. “De collectie is van 100% kalfsleer.Van Nederlandse kalveren. De rauwe huiden worden bij leerlooierijen in Italië, Duitsland en in Frankrijk bewerkt. Puur vakmanschap. Voor mij is dat gewoon kunst, zo mooi”, glundert
Jasper. Bij leerlooiers die het vak van generatie tot generatie overbrengen. Wij voegen onze signatuur toe in onze eigen
fabriek in Roemenië. Een handtekening met bijzondere kleuringen, details in garen, gespen en designs worden met zorg
samengesteld. Bovenal met een hoge kwaliteit leer. Onze ontwerpen kennen een mix van commercialiteit en creativiteit.
Toegespitst op de Nederlandse man van nu. Die wat calvinistisch is ingestoken. In onze winkels varieert de mannensmaak
wel. In Amsterdam is daar de wat expressievere man met vrije geest. In Den Haag heeft de man een wat adellijke inslag
met een absolute voorkeur voor de Single Monkstrap en Full Brogue in bruin suède. Een must have blijkt voor de Hagenaar. De mannen in Zwolle zijn wat kleurrijker, vinden apart leuk en customizen met kleur. In Apeldoorn, de oorsprong
van dit concept, kiezen ze voor aparte creaties en ready to wear. Jasper kent de mannen goed. Subliem. “Zo kan de collectie afgemeten worden op het DNA van de regionale man. Jaarlijks kunnen ze ook kiezen uit een limited edition met
seizoen leersoorten. Waar, nu spreekt de vakman, in vijf messen en de tong, een combinatie in kleur, leer en detail kan
worden gemaakt. Moleculair opgebouwd. Dat is eigenlijk wel de mooiste customizing. Met zo’n bijzondere kleuring, glans
en design. Zoals patina, een soort roestkleur. Hij zegt het en ik denk het. “Het is kunst, alsof het van een artiest is”.
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“In onze winkels spreken we niet van personeel maar van hobbyisten.
Wij hebben teams van creatieve inspirerende mensen die van schoenen
houden. Die voor de perfectie van de schoen gaan. Soms net even anders.
De klant ervaart het gevoel van ambacht, beleeft het vak, doordat de
hobbyisten kleuringen doen en poetsen. Een secundariteit die essentieel
is in de winkel. Met alleen verkoop red je het niet. De toekomst? We
houden scherp de marktontwikkelingen in de wereld in de gaten. Willen vanuit exclusiviteit tien winkels in Nederland, alle regio’s dekken met
Flagshipstores. En straks Londen, Düsseldorf, Antwerpen en ja, mijn vader
is wat ongeduldig, New York. De ambitie? Ja, een internationaal
schoenenmerk te zijn, te worden. De wereld creëren met een
basiscollectie van handgemaakte schoenen met eigen creaties
door klanten. Het symbool te zijn voor schoenen”.
De expansieplannen zijn mij nu duidelijk. Ook waarom Laurens in Londen
zit. Nee, niet als undercover om ervaring op te doen bij Ludwig Reiter. Welnee. Ze delen gewoon de kennis als schoenenontwerpers over
designs, leerlooierijen en technieken. Voor Laurens een goede expertise.
Hoe is het samenwerken eigenlijk in het familiebedrijf? “We houden elkaar scherp. Staan open voor elkaars perspectieven, soms uitdagend maar
goed. Bovenal luisteren we naar de klantwensen en ideeën. Dat is belangrijk anders ben je een verliezer”.
Jasper zelf, jong, ondernemend, zit vol met enthousiasme. En net voordat
we het interview sluiten laat hij een sneak preview zien van hun nieuwe
commercial. Magisch hoe zij deze hebben ontwikkeld. Een mix van een
jonge nieuwe crew, een acteur uit Engeland, en de setting, tsja, passend
bij de dandy man, het Amstel Hotel. Ik mag alleen maar zeggen….kijken!
Wat een stijlvolle, verfijnde en geraffineerde commercial. De boodschap?!
Luxury is not about money…it is a mindset of, or in other words, A Style
Choice. Is getekend, Reinhard Frans! Prettig kennis te maken, ik zeg, goed
bezig met de expansie en tot ziens in één van de wereldsteden!
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AMBACHT
CENTRAAL
Passie & Visie
Met liefde gemaakt
Zoals vroeger
Met zorg, liefde en aandacht,
op originele wijze vervaardigd
of bereid; dát is hoe we onze
producten anno 2016 willen.
Passie en visie maken
het verschil.

MAMA BAKERY
Een kleinschalige bakkerij, winkel en opleidingsruimte, waar de
ambacht van broodbakken centraal staat, dat is Mama in Zwanenburg. Geen standaard bakker
overigens. Mama werd opgericht
via crowdfunding en er werken
jongeren met een wat moeizaam
verleden of een stoornis. Onderdelen van de bakkerij, die het
brood - enkel bereid met Nederlandse graansoorten - alleen
maar beter doen smaken. En al
gaat Mama als een speer, staat
niet winst maken, maar een goed
ambachtelijk product leveren,
centraal.
Beeld: Emma Peijnenburg

Dat kunst en mode hand in hand
gaan, is niets nieuws. Steeds vaker
zetten grote fashion labels bovendien
in op live art in hun filialen. Zo werd
illustratrice Mimi Nizan afgelopen
jaar door merken als Ugg Australia,
Giorgio Armani, SuperTrash en
Ted Baker ingehuurd om live illustraties te maken van de aanwezige
gasten. Een stukje ambacht en entertainment tijdens een feestelijk event
en meteen een aardig presentje voor
alle genodigden.

LOKAAL GEBROUWEN
Lokaal gebrouwen of gedistilleerde drank
is de trend. Dus heeft Amsterdam sinds
kort zijn eigen Damrak Gin. De gin combineert maar liefst zeventien botanische
extracten en wordt vijf keer gedistilleerd
voor optimale puurheid en een exquise
smaak. Een gemakkelijke mixer, die zelfs in
de Verenigde Staten al gretig aftrek vindt.

AMBACHT TOT IN DE PUNTJES
Als ambacht ergens centraal staat, is het wel bij het
Londense Craft. In de Engelse hotspot, die zowel als
restaurant, cocktailbar en café fungeert, draait alles om
de beste ambachtelijke bereiding. Van het branden van
de eigen Craft koffiebonen (te koop in de online shop)
tot het roken van de meest verse vis. Producenten en
leveranciers, allen van Britse komaf, zijn met zorg geselecteerd en zelfs in het interieur is gebruik gemaakt van
Britse en Schotse materialen.
Craft, Peninsula Square, Greenwich Peninsula, Londen
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LIVE ART

COCKTAILS MET KLASSE
Winkelopening, collectielancering, award uitreiking: geen feestje lijkt nog
compleet zonder de cocktailheren van Spraakwater. Met kennis van zaken, uiterste concentratie en enorme passie serveert Spraakwater de
meest indrukwekkende, ambachtelijke cocktails op de hipste feesten en
partijen. Voor aanvullende, unieke cocktailrecepten, branding, authentiek barmeubilair- en aankleding draaien de mannen, gestoken in designschortjes van denim en leer, hun handen bovendien ook niet om.

AMSTERDAMSE VODKA
Vodka met een twist, dat is Our/Vodka. Vodka,
gemaakt door ondernemers in steden over de
hele wereld, op basis van hetzelfde recept. In
elke stad geven de lokale partners Our/Vodka
zijn eigen unieke karakter. In 2013 begonnen in
Berlijn heeft Our/Vodka na Detroit en Seattle
nu ook Amsterdam zijn eigen ambachtelijke
micro-distilleerderij. Amsterdamse Vodka dus
volgens ambachtelijk recept en internationaal
concept.

BARBIER MET
MODERN TINTJE
Geen beroep zo ambachtelijk als dat van
de opnieuw aan populariteit winnende
barbier. Het aantal barbershops, popups en shop in shops neemt de afgelopen jaren in rap tempo toe. Old school
dandy mannen met feilloze snorren en
baarden, in pak en met hoed sieren het
beeld. Barber shop Haarbarbaar heeft
nu zijn tweede vestiging in Amsterdam.
De shop biedt naast knip en scheerdiensten ook een tattoo service en reserveren was - hoe modern - zelfs mogelijk
via de Über app.
Haarbarbaar, Rosmarijnsteeg 4, Amsterdam

200 GRADEN KAART
Een menukaart vol kleine gerechten, ingedeeld in
temperatuurzones van 0 tot 200 graden maken van
restaurant C een populaire Amsterdamse spot. Niet
de producten, maar vooral de bereidingswijze en het
daarmee gepaard gaande aantal graden staan centraal in de recent geopende stek. Hier kom je voor
een dynamische en culinaire belevenis waarbij alles
draait om graden Celsius. Nieuwsgierig hoe dit gaat
smaken.
Restaurant C, Wibautstraat 125, Amsterdam
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Stoer & geliefd
Aaiko
In de 9straatjes stappen we in de Runstraat Aaiko binnen. Een hartelijk welkom volgt. Het
enthousiasme sprankelt waarmee de dame een klant helpt. Ze begroet ons met flair, het
begin van een bijzondere ontmoeting, een pure klik. Persoonlijk en oprecht. Nieuwsgierig
in wie wij zijn raken we in gesprek. Ze weet intussen alles van ons. Van woonplaats, ons
ondernemerschap tot waar we graag winkelen. En ja, dat winkelen bindt ons. Het gesprek
duurt voort terwijl ik, hoe mooi is dat, word gestyled. Met durf en lef. Anders dan anders.
Grappig hoe overtuigend ze is. Haar bevlogenheid over Aaiko siert haar. Passie spreekt.
Ogen stralen. Ja, ik weet het zeker. Ik vraag haar voor een interview in ZO.PUUR. Want
dit is wat je wilt ervaren. Samen maken we een afspraak. Een persoonlijke handdruk volgt,
aangenaam!
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Een maand later opent Cheryl ‘haar winkel’, want zo voelt het, voor mij. Met
hetzelfde enthousiasme neemt ze het stokje over, onder het genot van een
ontbijtje. Hoe gastvrij?! “Aaiko vierde in 2015 haar 10 jarig jubileum. Ja, een
feestje waard!” Fonkelen de ogen van Cheryl. Over de historie? “De Nederlandse mode ontwerpster Pauline Brakenhoff heeft vanuit haar gevoel Aaiko
gecreëerd. Een Nederlands merk met internationale faam. Pauline wordt geïnspireerd door haar reizen, wereldwijd. Geboeid door het multiculturele.
Nieuwsgierig door de wereldveranderingen. Aaiko, aangenaam, Japans voor
“geliefd” en in het oude Germaanse “stoer”. De krul in het logo symboliseert
de Japanse sierlijkheid.
De fashion is karakteristiek, gemaakt van verfijnde materialen en stoffen.“Zeker ook in de Aaikonische lijn waar we op het seizoen inspelen, genaamd
Aaikonics. In de collectie nu de mooiste breisels. Grof gebreide vesten in verschillende designs en modellen. Met een knipoog naar vroeger”, lacht Cheryl.
“Toen oma de trui voor je breidde, die soms prikkelde. Klanten willen nu
zachte materialen. Daarom halen we de stoffen uit Italië. Met rijke eigenschappen, pluche zacht. Een hoog knuffelgehalte dus. En doch, sexy”.
Aaiko wordt via wholesale in multi brand stores internationaal verkocht, van
Japan tot en met Europa. In Amsterdam en in de Nationale straat in Antwerpen is daar de start van de mono brand winkels. De shop in shops bij het
warenhuis Coin in Italië. Kortom, een Nederlands merk dat net zo graag
reist als haar initiatiefneemster. “Bij Aaiko willen we geen imago verkopen,
vertelt Cheryl. Nee, de drie generaties van vrouwen, creëren hun eigen stijl.
Onafhankelijke vrouwen, zacht én krachtig.” De ontwerpen zijn vernieuwend
en toegankelijk, zo lezen we op de mooie “brand web boutique’. De website
inspireert met een eigen Style my day, een blog en must-haves. Klanten kopen
inmiddels ook via de Amsterdamse 9straatjes.com. De locatie en de verbinding zijn succesvol.
Cheryl vertelt over hun klanten. “Waar jongeren vaak de single items kiezen
in combinatie met een ander merk gaan de wat meer mediore en seniore
klanten vaak voor de complete outfit. Bijzonder eigenlijk hoe de Aaiko vrouw
vanuit de wereld haar kleding hier kan shoppen. Of het nu de Scandinavische,
Israëlische of Nederlandse vrouw is. Hier kan elke vrouw slagen, dat vloeit
voort uit de inspiratiebron van Pauline. Zij put uit het multiculturele en de
wereldreizen. De collectie vertelt en ademt de wereld gewoonweg uit in de
fashion. Hoe sterk is dit! Vrouwen slagen hier omdat ze zichzelf herkennen,
zichzelf kunnen zijn en blijven. Nederlandse én wereldvrouwen. Iets terugzien
vanuit hun land, cultuur en stijlen in de collectie. Vrouwelijkheid uitstralen.”
Cheryl kraakt een kritische noot over de Nederlandse vrouw. “Sneakers,
helemaal leuk. Alleen soms slaat het iets te ver door in het praktische. Vrouwen weten in het Amsterdamse Skins Cosmetics te waarderen maar stappen
soms met de natte haren en sneakers op de fiets. Het zou mooi zijn als ze
wat verfijnder en vrouwelijker gekleed zijn”. Die vrouw die zich nu aangesproken voelt mag en kan goed binnenstappen bij Aaiko, vrouwelijkheid in
fashion met een stoere twist. Idee?!
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VERNIEUWENDE
WINKELCONCEPTEN

“In onze gastvrijheidsbeleving willen we een warm gevoel creëren”. Net zoals waar Cheryl voor staat. “Persoonlijke
oprechte interesse tonen. Dat klanten hun ‘personal stylist’ ontmoeten. Een winkel bieden waar alles klopt in detail, van
gekoeld water met citroen en munt, koffie met amandelmelk, de Aaiko geur tot verse bloemen op tafel. Een flat screen
voor de inspiraties op de catwalk, de lookbooks en sfeerbeelden via de tabloids”.
“Wat ik belangrijk vind is, dat mijn team houdt van de mensen, dat ze het pure contact en de small talk leuk vinden! Ja, je
mag best wel wat bijdehand zijn. Dat mag ik graag. Onze teams bestaan net zoals onze inspiratiebron in de collectie uit
een multiculturele mix. Wij spiegelen de wereld. Van Perzisch, Amerikaans tot Surinaams naast vanzelfsprekend Nederlands. Klanten herkennen zich hierin. We leren van de culturen en invloeden. Opvallend is dat we een bepaalde
nonchalance uitstralen, maar wel verfijnd, sterke persoonlijkheden zijn. Bovendien stralen we in
onze Aaiko kleding, zijn de ‘wandelende’ mannequins en ons visitekaartje in en voor de winkel op straat. Ja gemeente, we
willen ons bankje terug! Dat hoort nu eenmaal bij de 9straatjes! In de rustige periode kan je door jezelf te presenteren
in Aaiko, klanten verwelkomen in de winkel”.
De klant die shopt in de 9straatjes kiest voor authenticiteit, wil storytelling ervaren. Deze sfeer past bij Aaiko. En als
Cheryl ons meeneemt in de toekomstplannen dan komt Aaiko ook in de creatieve winkelstraten met boetieks in Den
Haag en Rotterdam. Opgelet! Het voelt als “coming soon”. In Japan heeft Aaiko al een fraaie plek veroverd in het hoogste segment mode. Via wholesale en mono brand winkels mag Parijs, Londen en Milaan binnenkort(?) Aaiko verwelkomen. Trots, het Nederlandse merk slaat de vleugels uit.
Wat heerlijk om met deze vakvrouw te praten. En, een warm mensenmens. Krachtig. Bewust gekozen voor fashion. Nu
voor Aaiko. Omdat het nu verkocht kan worden zoals Aaiko bedoeld is. De collectie en de winkels kloppen. Dat maakt
het sterk. Ze wil graag dat het team happy is in wat ze doen. “Soms ben ik een pittige tante maar altijd wel rechtvaardig.
Ik ben loyaal en werk hard en dat verwacht ik ook van collega’s. Er is ruimte voor plezier en gelukkig kunnen we dankzij
de positieve resultaten dit ervaren. We zijn trots op hoe het loopt.”
Cheryl is dat bij uitstek, trots én tevreden. Heeft een unieke balans gevonden in privé en werk. Dit maakt dat zij krachtiger is geworden en dat uit zich in haar managementfunctie. Ze heeft meer zelfliefde, gunt zichzelf eigen momenten. Zo
geeft zij meer. Cheryl is gewoon zichzelf. Stralend in de Aaiko kleding. En hoe kloppend is dat met het merk. Zij raakt
daarmee wie Aaiko is. Een sterke onafhankelijke vrouw, verfijnd en zacht. Ze is Aaiko. Hoe grappig sluit ze af met dat ze
steeds vaker voor zichzelf misgrijpt in de collectie. De koop laat ze aan de klant, tuurlijk, ondanks dat je het zelf graag
wilt hebben. Hoe trots kan je zijn.

KLEIN PORTUGAL
Een concept store volledig in het teken van
Portugal, dat is de kakelverse shop Amália
in Den Haag. Kunst en design komen samen,
maar de store biedt tevens volop inspiratie
aan de hand van bijzondere kunst- en designexposities van Portugese kunstenaars.
Tot slot kun je bij Amália terecht voor een
heuse pop-up restaurantervaring op basis
van biologische producten.
Beeld: Amália

SOCIAAL
BETALEN

SUPERTRASH WORDT
ST STUDIO

Marc Jabobs hanteerde het al
eens in zijn pop-up shop, maar bij
One Piece betaal je, desgewenst,
altíjd met social currency. Elke
500 volgers zijn €1,00 waard.
Dus hoe groter het bereik op je
sociale kanalen, hoe meer korting One Piece biedt.

Kleine meisjes worden volwassen, dus voor
Olcay Gulsen gaat het roer om. Haar label
is voortaan verdeeld in een jeugdige festival
chic SuperTrash lijn en ST. Studio lijn voor
business babes. Verwacht meer aandacht
voor design, hoogwaardige materialen en
outfits waarin de Studio klant elke werkbespreking zal ownen. Ook leuk: de SuperTrash Gift Shop (aanwezig in alle brand stores) vol betaalbare cadeau-ideeën.
Beeld: SuperTrash en gift shop

Net even anders
Toekomstshoppen
Hoe bedenken ze
het?
Originele insteek
Pratende paskamerspiegels,
sociaal betalen, kledingaankopen afgestemd op je humeur, snelle snacks tussen
het passen door, je neus
achterna en eenzelfde pak
proberen als manlief?
De consument verrassen
mag tegenwoordig een
flinke uitdaging zijn, onmogelijk is het zeker niet. Een
greep uit de meest vernieuwende winkelconcepten in
binnen- en buitenland.

TREND

MODE VOOR ELKE MOOD
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We doen het onbewust allemaal: kleding aantrekken passend bij onze gemoedstoestand. Kledingmerk Uniqlo speelt daar handig op in met de
Umood, een computerprogramma dat consumenten helpt de juiste kleding bij hun humeur te kiezen. À la: “Voel je je terneergeslagen? Probeer eens
een pied-de-poule printje”.
Beeld: Gizmodo
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URBAN PIZZABAKKERS
Bij Urban Outfitters kun je behalve kleding en allerhande cadeaus ook een pizzapuntje meepakken. Het bedrijf kocht zes pizzeria’s van Pizzeria Vetri op om
deze te helpen met expansie. De snelle Italiaanse snacks moeten op hun beurt
zorgen dat Urban Outfitters-consumenten langer in de winkel blijven. Mmm,
een Napolitana? Beeld: Urban Outfitters

EIGEN METRO
INGANG

Paskamerbezoekjes worden dankzij
Ralph Lauren een stuk aangenamer.
Bij de Polo Ralph Lauren flagship
store in New York zijn de paskamers
namelijk interactief en voorzien van
touchscreen spiegels. Zo stel je je
eigen lichtsoort in en helpt de spiegel je bij het vinden van andere beschikbare maten en kleuren.Voor de
modeleken worden zelfs bijpassende
items gezocht en via tekstberichtjes
op het scherm kan de verkoop assistent vanuit de winkel met je communiceren.

De ene winkel rolt een rode loper uit, de ander zorgt voor een ondergrondse verbinding.
Warenhuizen Haussman en Marks & Spencer
zullen in Amsterdam in de nabije toekomst
rechtstreeks verbonden zijn met de Noord/
Zuidlijn. Vanaf station Rokin wandel je straks
zo de enorme winkelpanden (Marks & Spencer
van 6000m2 en Haussman van 8000 m2)
binnen. Laagdrempeliger wordt het niet.

THRIFT SHOP
Pop-up store, shop in shop, thrift shop! Een verrassend nieuwe shopconcept opende
niet lang geleden zijn deuren in Amsterdam. Het idee: mensen of merken op zoek
naar een verkooppunt kunnen hun waar in de kasten/stellages van de thrift shop
aanbieden. Verkopers huren die kasten voor een bepaalde periode (minimaal een
week voor € 35) en kunnen planken toevoegen, producten ophangen of visitekaartjes achterlaten. Pop some tags! Thrift shop, Ferdinand Bolstraat 145

TEGENGESTELDE RICHTING
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Waar de meeste fysieke winkels tegenwoordig voor online kiezen, gaat de
wisselwerking heel af en toe ook de andere kant in. De e-costumers van sale
site Gilt kunnen sinds kort terecht in de verkoop showroom van het merk in
het in Manhattan gelegen kantoorpand. Het aanbod vintage kleding, sieraden
en tassen wordt maandelijks ververst. Helemaal offline gaat het er nog niet aan
toe. Klanten dienen online een afspraak te maken en kunnen daar ook direct
aangeven wat ze zoeken, zodat een voorselectie kan worden gemaakt.

IN UW AGENDA

FASHIONweek, OMNIchannel, #NYFWlive, Paris, MODE, London,
2016, Leisure, experience, MEETING PLACE, RETAIL, Milaan,
Frankfurt, gusto, INSPIRATION, Italiano mobili, TALENTS
INTERNET RETAILING
EXPO - IRX
27 & 28 maart 2016
Birmingham

RETAIL BUSINESS TECHNOLOGY
EXPO – RBTE
9 & 10 maart 2016 Londen
Ontdek het scala aan innovaties
in product, service en oplossingen in de markt. Het palet?
Oog op innovatie, Today en The
Future store, de bootcamps,
bijpraten in de Chill & Charge
Lounge of drankje samen doen
in de Champagne bar en Retailer Lounge. Toonaangevend. The
place to be.

Hoe creëert u de perfecte balans voor
uw multi of beter omni – channeling
strategie? Nieuwe uitdagingen van telecom, computer tot en met media &
advertising.

INTERNATIONAAL

(TOUCHSCREEN)
SPIEGELTJE AAN
DE WAND

FASHION WEEK AUTUMN & WINTER
New York 11 – 18 februari 2016
Londen 19 – 23 februari 2016
Milaan 24 februari – 01 maart 2016
Parijs 1 t/m 9 maart 2016

SALONE DEL MOBILE
12 t/m 17 april 2016 - Milaan
Ooit begonnen om Italiaanse meubels
en woonaccessoires te promoten voor
export. Nu het exclusieve event waar
producten in elke denkbare stijl van topkwaliteit te verkrijgen zijn. Een feestje
om naartoe te gaan, voor winkelinspiratie of gewoon, voor thuis.

FASHION WEEK SPRING & SUMMER
New York 8 – 15 september 2016
Londen 18 – 20 september 2016
Milaan 21 – 27 september 2016
Parijs 27 september – 05 oktober 2016
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Wat mist er nog? Wat kan er beter? Als ik dan het gevoel heb ‘dit ís het’, ga ik er vol gas voor. Zo heb ik twee jaar
geleden een online twitterplatform gelanceerd. Helaas bleek dat niet bijster succesvol, maar ik denk dat de tijd niet
rijp was. Intussen ben ik blijven participeren in allerlei projecten die ik een warm hart toedraag.

Gastcolumnist Dirk Zeelenberg

‘

En toen werd ik vanuit het niets gevraagd als trouwambtenaar. Door een stel uit Woerden, wat het wel lachen
leek om zich te laten trouwen door die dikke uit Divorce. Had ik nooit zelf kunnen bedenken, maar het bleek zó
ontzettend leuk om te doen, dat het mijn grote passie is geworden. Inmiddels ben ik ook bezig met het opzetten van een trouwplatform. Want als ik ergens verstand van heb, is het van het organiseren van een goed feest.
Daarnaast word ik veel gevraagd als spreker bij zakelijke bijeenkomsten. Door mijn inmiddels jarenlange ervaring
als ondernemer, kan ik heel goed mensen motiveren. Daarbij heb ik het niet alleen over succes, maar ook over
tegenslag.Want daar heb ik absoluut mijn portie van gehad. Maar als je niets probeert, valt er ook niets te winnen
denk ik dan maar.

ZELF AAN HET WOORD
VEEL VOOR WEINIG

Iedereen is tegenwoordig altijd druk, druk, druk. U ongetwijfeld ook. En
dat geldt ook voor mij, hoezeer ik ook geniet van alles waar ik mee bezig ben.
Als het aankomt op shoppen, lijkt online het toverwoord voor drukke mensen. Maar persoonlijk ben ik daar niet zo van. Ik mis dan toch het menselijk
contact. Want daar loop ik warm voor. Op mijn verlanglijstje staat dan ook
met stip bovenaan: meer uren in een dag graag. Lijkt me heel fijn als ik dàt
ergens zou kunnen kopen.

Van jongs af aan wist ik dat ik zelf iets uit de grond wilde stampen. Zo’n twintig jaar geleden begon ik daarom met
het organiseren van feestjes.Waarom? Omdat ik hield van uitgaan, maar het ideale feestje zelf nog niet was tegengekomen. Bijvoorbeeld met aardige portiers, in plaats van bullebakken. Om maar iets te noemen. Voilà, zo simpel
kan het zijn. Niet behept met enige ervaring overigens, maar ik had precies in mijn hoofd hoe het moest en dat
was mijn leidraad. Uiteraard in combinatie met ouderwets snoeihard werken. En een paar keer plat op m’n snavel
gaan, want dat hoort erbij. Maar als er iets ‘des Dirks’ is, is het doorzettingsvermogen. En toen ging het lopen. Als
een tierelier. Met als resultaat een evenementenbureau met 17 man in dienst, wat ik uiteindelijk heb verkocht aan
mijn toenmalige compagnon.
Intussen bleef ik acteren, ontmoette ik mijn grote liefde en maakte een geweldige wereldreis. Maar na een tijd
begon het weer te jeuken. Ik heb een bepaalde onrust over me. Ik kijk altijd goed om me heen, signaleer
de trends en let daarbij vooral op de gaten in de markt.
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‘

Anno 2015 kent het grote publiek mij vooral van Divorce of All Stars. Top natuurlijk, maar wat veel mensen niet
weten is dat ik al decennia lang aan de bak ben als acteur. Het is me dus niet aan komen waaien, heb altijd hard
gewerkt. Je wilt niet weten hoeveel afwijzingen ik heb gehad: ‘Dirk, stop er nou toch mee joh, je moet het gewoon
niet willen. Jij kan vast andere dingen’. Moet je net mij hebben. Ik ben er namelijk altijd in blijven geloven dat als je doet wat je leuk vindt, en dan bedoel ik écht leuk - je vanzelf wel een keer
succesvol wordt. Niet dat ik dat het allerbelangrijkste vind overigens. Ik weet als geen ander hoe relatief dat
is. Daarom heb ik me ook altijd bezig gehouden met andere dingen.

Wat voor mij altijd goed heeft gewerkt, is dicht bij mezelf blijven. En dan bedoel ik niet: schoenmaker blijf bij je
leest, maar doe vooral datgene wat je – daar is-ie weer - léuk vindt. En wees niet bang om te mislukken.Verandering is alleen maar goed voor een mens. Je moet er toch niet aan denken dat je tot aan je pensioen
dag in dag uit hetzelfde doet, zonder dat je daar van geniet? Die zogenaamd gouden kooi waarin
mensen zichzelf klem zetten, begrijp ik heel goed. Maar als je een keer uit je comfort zone durft te stappen, kan
daar juist heel veel moois uit komen. Die eerste keer trouwambtenaar zijn, vond ik doodeng. Stond ik daar met
klotsende oksels. Want stel je voor dat ik de mooiste dag van hun leven zou verprutsen… Maar het was geweldig
en daardoor heb ik een nieuwe passie ontdekt die ik nooit zelf had kunnen verzinnen. Inmiddels heb ik overal ter
wereld stellen getrouwd - zeg maar van Appelscha tot de Antillen - en dat wil ik dolgraag nog heel lang blijven
doen. Net als acteren en ondernemen trouwens.
Iemand noemde mij ooit eens ‘een man van de wereld’. Dan zie ik een soort van James Bond voor me. Daar ben ik
minimaal 20 centimeter te kort en 20 kilo te zwaar voor. Dus daar kan ik dan alleen maar smakelijk om lachen. Ik
heb best veel gereisd, dat klopt. En ook een hoop bijzondere ervaringen mee mogen maken. Maar ik ben gewoon
een harde werker, die in z’n vrije tijd het liefst op gympies rondloopt en met vrouw en kinderen op pad is. Het
klopt wel dat ik een lekkerbek ben, dat kun je ook wel aan me af zien. Ben gek op de goede dingen des levens. Een
Bourgondiër in hart en nieren. Altijd al geweest, ook toen ik geen cent te makken had. Ging ik maanden sparen
om bij dat ene toprestaurant te kunnen lunchen, lunchen ja, want dineren zat er sowieso niet in.
Over genieten gesproken, van een aardige mail van een volstrekt onbekende mevrouw, kan ik ontzettend blij worden. Ze schreef dat ze me al jaren in de media volgt en dat ze het me gunt dat ik nu zo bekend ben. Ongelofelijk lief
toch? Ik neem dan echt de tijd om haar een leuke mail terug te sturen, om te bedanken. Aardig zijn vind ik oprecht
heel belangrijk. Ik heb een zwak voor aardige mensen. Ook in winkels. In Nederland word ik tegenwoordig vaak
herkend, maar dat is dus echt wel eens anders geweest. En als je dan vriendelijk wordt geholpen, ongeacht wie je
bent, dan denk je toch meteen: hier kom ik terug? Zo werkt het bij mij wel. Of het nou de plaatselijke drogist is,
waar ik kilo’s haarwax koop (zonder zie ik er namelijk uit als een ontplofte marmot). Of die medewerker bij een
benzinepomp waar ik - ondanks alle drukte! - altijd een blokje voor om rijd omdat hij altijd in is voor een dolletje.
Of een dealer in oude Amerikaanse auto’s, waar ik nogal gek op ben. Zeker in dit tijdperk waarin alles
steeds meer online gaat, is persoonlijk contact belangrijker dan ooit. Dus als ik een advies mag
geven: zorg ervoor dat je personeel aardig is. Want dat is onderscheidend, in deze markt met zoveel aanbod. En
het aardige is: aardig zijn kost helemaal niks, maar kan heel veel opleveren.
							

Dirk is acteur, ondernemer en trouwambtenaar

43

Drie
generaties
ontmoeten
elkaar!
Waar? Bilthoven
Herinneringen aan vroeger. Allemaal bijzonder, warm en vertrouwd. De bezoekjes aan opa & oma waren heerlijk. De tuin
met de madeliefjes (die ik graag voor oma plukte), waar de
eekhoorntjes van boom tot boom sprongen. De gezelligheid met
het kopje thee met, vanzelfsprekend toen, de Verkade koekjes.
Samen boodschappen doen aan de hand van opa & oma in het
dorp, de lokale bakker, groenteman en naar de post. Vleugen van
toen ontpoppen zich. Jawel, voor mij in Bilthoven.

Margo en Ron ontmoet ik aan tafel, achterin de winkel, samen met hun kinderen Fleur en Sven. Hun andere zoon Stan,
is niet aanwezig. Fysiek niet althans, absoluut wel in het verhaal zelf. Sterker nog, een rol is al voor hem weggelegd blijkt
later. “Het familiebedrijf is gestart door mijn vader in 1950”. Margo vertelt en wordt aangevuld (of hoe grappig ook,
gecorrigeerd) door de kinderen. “Van oudsher stond het bekend als textielzaak met stoffen, knopen, ritsen, lingerie en
later kleding. Van lief en lee groeide de mode. Het sloeg aan. Door ruimtegebrek kregen de fournituren een plek achter
maar werden nog steeds verkocht.” En met een ouderwetse bijzondere service. De steunkousen werden thuis opgehaald
voor een Nederlandse gulden, met de brommer, bij Van Dort gemaakt en weer thuisbezorgd. Dat waren nog eens tijden.
“Mijn vader vroeg mij al snel in de winkel”. Margo was duidelijk naar hem. “Nee hoor, ik kom niet in die tuttenzaak!”.
Maar, eenmaal haar man Ron ontmoet, zagen ze samen wel de kansen. Juist in Bilthoven waar zelfs de kapper en schoenenwinkel kleding verkochten. Samen creëerden ze vlot een visie. Namen de winkel over.Waren hun tijd ver vooruit met
automatisering. Gevolgd door een moderne vooruitstrevende inrichting. “Zowat passend bij de P.C. Hooftstraat”, glimlacht Ron. “We kregen echt kritische opmerkingen destijds van collega ondernemers. Hier in Bilthoven?! Brachten focus
aan door antwoord te geven op de vraag, “wie wil je bedienen?!”. De conclusie toen luidde: de (werkende) zelfstandige
modische vrouw, moeder en dochter. Fleur vult aan, “vrouwen die zelfbewust zijn, beleving en service hoog in het vaandel
hebben en fashion kopen voor speciale gelegenheden”.
Ons karakter? “We willen met de tijd meegaan”, vervolgt ze enthousiast. “Volgen de trend, presenteren merken in een
ultieme mix en ja, zijn gewoon hip. “Kijk”, onderbreekt Margo trots, “daar heb je nu de jonge derde generatie aan het
woord die direct weet waarvoor we staan. Onze kracht zit in onze mix zelf. Ron is creatief en ik commercieel. Die mengeling maakt ons sterk. Retail moet commercieel zijn en Ron creëert de slagroom op de taart. En onze filosofie voor
de sfeerbeleving is 100%VanDort: qua beleving willen we klanten kleden, een garderobe bieden, trends laten ervaren, ze
leren kennen, persoonlijk bij naam, ontdekken voor welke gelegenheid het is en daarop inspelen”. Nu, daar slagen ze goed
in, weet ik, mijn moeder en oma destijds.

Inmiddels is het niet alleen meer ‘van toen’. Sterker nog. Ook
van nu. Samen met mijn moeder die is opgegroeid in het dorp,
kom ik er geregeld. Drie generaties dus. We buurten bij onze
favorieten. En Bilthoven groeit. Het dorp wordt rijker in horeca
en Retail. Voor mijn fashion stap ik graag Van Dort Mode binnen.
Mijn oma deed dat, mijn moeder en nu ik (eerlijk toegegeven, al
een tijdje). Mijn local hero. Zij kennen mij en ik hen. Een interview
voor ZO.PUUR was daarom niet een vraag, nee, dat klopt gewoon. Juist om de beleving die zij neerzetten. En hoe bijzonder
ook. Onze drie generaties als klant telt dito bij het warme
familiebedrijf.
John Janssen Photographer
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Ik ontmoet een warme familie. Sven heeft de webshop opgezet. Nee, niet zonder
slag of stoot. “Pap en mam waren eerst nogal sceptisch”. Ron, “ja, je gaat óf voor een
winkel óf online”. Inmiddels weten ze beter. Het is een succes! De familie vult elkaar
aan, denkt mee, je kunt ideeën droppen en een kritische noot plaatsen. “Altijd blijven
praten daar kom je het verste mee”, deelt Margo. De brandende vraag volgt.Wanneer
wordt de zaak overgenomen door generatie drie? Zonder twijfel volgt duidelijke taal:
“over vier jaar”. Waar Margo’s vader destijds eerst een “nee” kreeg, zijn het Sven
(commercieel) en Fleur (creatief) die direct volmondig ja zeggen, altijd al. Hoe mooi is
dat? En Stan? “Die is nog op ontdekkingsreis. Kiest nu voor beleving met een barista
cursus en whisky proeverij”. De ultieme mix is vertegenwoordigd in de drie kinderen.
Maar wat gaat Stan doen? Hij weet het zelf nog niet (hoeft ook niet), maar de familie
stiekem wel. De kans is dat hij een herenmode zaak opstart. Ja, dat zien ze hem als
modische jongeman doen. Maar, eerst ontdekken! Wat een leuk gezin. Samen, gezellig
en open. Elke donderdagochtend, 09.15 uur, nemen ze de week door onder het genot
van een kop koffie, in Utrecht. Diezelfde sfeer ervaar ik in de winkel. Dat is de echte
bron van het karakter.
Na het interview is onze band nog hechter. Gestyled in de nieuwste outfit ben ik een
herinnering rijker. Ik denk aan opa & oma. Hun kleindochter stapt binnen als klant
en doet vanuit La Differenza het ZO.PUUR interview. Hoe zouden ze dat hebben
gevonden?! Mijn moeder is trots. Wij delen gelukkig deze herinnering samen, komen
binnenkort gewoon weer even buurten, lees shoppen. Kortom.
Drie generaties ontmoetten elkaar toen, en ontmoeten elkaar nu. Wat
een fijn gevoel. Herinneringen.

en aan de overkant

PK Bar & Kitchen
Het karakteristieke postkantoor, daterend uit 1918, prijkt in hartje Bilthoven. Dit was het postkantoor
waar we vroeger de brief, de ansichtkaart of het pakketje op de post deden. Hier (t)huisvest PK Bar
& Kitchen, een trendy stads grand café in Bilthoven. Here life is pure and good.
Het is dé ontmoetingsplek in het dorp en toekomstig vast
in de regio. Die allure heeft dit concept. Bilthovenaren zijn
genieters van het leven en hebben hier hun thuis al gevonden. Iedereen is welkom en kan hier prima toeven. Ik
blik om mij heen en zie twee dames lunchen, een oudere
man aan de koffie, twee heren in een zakelijke afspraak en
spelende kinderen. “Dat willen we graag”, zegt Corine, eigenaresse samen met haar man Bas. Corine is de creatieveling
en Bas de ondernemer. PK is het ‘haakje’ in Bilthoven in
combinatie met winkelen, werken of relaxen. Samen met
architect Hopman & Kersten Projecten heeft Corine een
sfeervol interieur gecreëerd.Veel hout, details vanuit de historie en twee enorme cactussen sieren de oude stijl in de
absoluut trendy jas. “Onze kaart heeft een all day functie.
We zijn geen sterrenrestaurant maar gewoon goed. Bijzonder is het borrelconcept tasting & sharing. Gezellig relaxen,
samen borrelhapjes proeven, deze delen van houten planken of stoere schalen. Voorzien van het PK brandmerk”.
Symbool voor de ouderwetse poststempel lijkt het? “Zou
kunnen!”, Corine lacht. “Dat branden op hout of op ons PK
brood geurt behoorlijk”.
Het bruist van de initiatieven. Zo is daar de
lazy Sunday met een Dj en funky muziek, de
vrijdagborrel, de thank god it’s summer party
of het lobsterweekend en straks…? Een scoop?
Ja, een 2e PK. Nieuwsgierig waar en wanneer die er
komt. Er zijn nog veel toekomstplannen. Het samenwerken met de Bilthovense Retailers is ontdekt. “Deze hebben
PK al gevonden, zoals MOOI Parfumerie. Zij organiseren
beautymomenten voor hun klantrelaties met een hapje en
drankje”. Kijk. In co-creatie.Tof. Zo ook de Bilthovense ontwikkeling. Onze familie heeft wederom deze plek ontdekt.
Om nu samen met mijn moeder gezellig te lunchen. Blikken
we terug op haar en mijn ‘roots’ en worden herinneringen
opgehaald. Heerlijk! Thuis!
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IN UW AGENDA
LA DIFFERENZA INSPIRATIESESSIES
LOCAL HERO
24 mei en 6 juni 2016 Amsterdam
Inspirerend, boeiend en spraakmakend.
Met trends en ontwikkelingen in Retail,
het kritisch reflecteren naar uw eigen
brand of formule en kansen creëren om
de local hero te worden van het winkelgebied. La Differenza nodigt u uit! Mogen wij u verwelkomen?
www.ladifferenza.biz/uitnodiging.

NEDERLAND

MBFWA, Amsterdam, designers, Celebrate, INDIGO, LA DIFFERENZA,
INSPIRATIEsessies, denim, dreams, LOCAL HERO, wooninspiratie,
HIP, webSHOP till you drop, RAI, luxury, HOLLAND, WINKELFORMULES

Dutch DESIGN, Fashionista’s

MERCEDEZ-BENZ FASHIONWEEK
AMSTERDAM

6 t/m 8 maart 2016
INTERNATIONALE SCHOENEN &
LEDERWAREBEURS NEDERLAND
ISLN - Nieuwegein

11 t/m 14 januari 2016

12 t/m 20 maart 2016
BOEKENWEEK – Nederland

8 t/m 18 januari 2016
MBFWA – Amsterdam

HORECAVA

RAI Amsterdam

7 & 8 april 2016

FRANCHISEBEURS ONDERNEEM ‘T

Expo Hoevelaken

20 & 21 april 2016

MULTICHANNEL CONFERENCE
DeFabrique Utrecht

23 t/m 29 mei 2016

20 & 21 januari 2016

LIBELLE ZOMERWEEK

WEBWINKELVAKDAGEN

Almeerderstrand Almere

WWV– Jaarbeurs Utrecht

2 t/m 5 juni 2016

24 & 25 januari 2016

TASTE OF AMSTERDAM

MODEFABRIEK

Amstelpark

RAI Amsterdam

10 & 11 juli 2016

14 t/m 16 februari 2016

MODEFABRIEK

BODYFASHION TRADEFAIR

RAI Amsterdam

CubeCentre Almere

VT WONEN & DESIGN BEURS
27 september t/m 2 oktober 2016
RAI Amsterdam
Heerlijk dromen over een nieuwe
inrichting, inspirerende woonideeën
opdoen, nieuwste designs en mooie
merken ontdekken! Stap binnen in de
wondere wereld van wonen!
www.retaileventnederland.nl

18 t/m 20 maart 2016

AMSTERDAM COFFEE FESTIVAL
Amsterdam Westergasfabriek

19 t/m 21 september 2016

GASTVRIJ ROTTERDAM
Ahoy Rotterdam

AMSTERDAM DENIM DAYS
11 t/m 17 april 2016 – Amsterdam
Met de #M B F WA (FashionWeek
Amsterdam) nog in het geheugen, staat
onze hoofdstad in het teken van het
‘blauwe goud’. Denim. In (denim)stores
bent u welkom voor hippe en boeiende
events! Voor de fashionprofessionals
onder ons: op 13 en 14 april vindt de
invite-only Kingpins Show plaats in de
Gashouder, Westergasfabriek.

48

20 t/m 28 februari 2016

22 t/m 30 oktober 2016

RAI Amsterdam

Eindhoven

DUTCH DESIGN WEEK

HUISHOUDBEURS

RETAIL EVENT NEDERLAND
25 & 26 mei 2016 – Expo Houten
Het vakevenement Retail Event
Nederland is terug! Met dit jaar
het thema ‘’werken aan de winkel; nieuwe kansen voor fysiek’’.
Laat u verrijken tijdens het evenement!
www.retaileventnederland.nl

18 t/m 24 november 2016

MARGRIET WINTERFAIR
Jaarbeurs Utrecht

8 t/m 12 december 2016

MASTERS OF LXRY – AMSTERDAM
RAI
7 april 2016

WHAT’S GOING ON IN (R)ETAILING?
Media Plaza Utrecht
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SKINS
COSMETICS
Toevallige droom?!

Op een druiligere dag in Amsterdam word ik warm ontvangen door het Skins Cosmetics
team. Bezegeld met een persoonlijke handdruk en een spontane reactie “oh, wat leuk!” op
het feit dat ik straks een interview heb met Philip Hillege. Al voordat hij binnenstapt wordt
enthousiast verteld over Skins, de winkels en over, ja, Philip. De winkel in de Runstraat blijkt
dan ook, niet veel later, het toneel te zijn van bevlogenheid, pure passie. Dat zit voelbaar in
het team, bij eenieder en bovenal, dat al aan mij was toevertrouwd, in Philip.
In de zithoek start hij relaxed doch gedreven. Ik hoef geen vraag meer te stellen, storyteller Philip neemt mij
mee. Ik krijg nog een scoop cadeau, boven verwachting. Is dat karakteristiek voor Skins?! Heb het gevoel van
wel. Bijzonder is het als Philip vertelt, dat hij met toeval in de cosmetica Retail terecht is gekomen. Na zijn studie Commerciële Economie in Amsterdam wilde hij vooral gaan werken met consumentenproducten. Talloze
sollicitaties vlogen de deur uit. Tot daar die ene baan in de cosmetica kwam. Dat paste hem goed. Philip, “bizar
was dat de Nederlandse cosmetica Retail altijd hetzelfde aanbod in merken had en elkaar voornamelijk op prijs
beconcurreerden. In tegenstelling tot New York, Londen, Parijs en Milaan. Dat kon anders dacht mijn toenmalige
zakenpartner en ik. Het concept van Skins Cosmetics was geboren in 2000. We zijn gestart met slechts zeven
niche merken uit de wereld, onbekend voor Nederland, in onze eerste winkel aan de Runstraat te verkopen. Een
aantal met een iconische status zoals van het parfumhuis Creed, dat al zeven generaties over gaat van vader op
zoon”. Ik bewonder alleen al de verhaallijn die ik later tot me neem. Die gelijk mijn nieuwsgierigheid opwekt om
de geuren te gaan proberen. Exclusieve essences worden gecreëerd. Bijzondere bronnen prikkelen de
zinnen zoals van de Bulgaarse roos, de Italiaanse jasmijn, mysore uit India. Bekend ook bij de
‘rich and the famous’ met de ‘Fleurissimo”, een fris bloemig parfum, van Grace Kelly.
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“De bron voor onze merken begint al bij de selectie van de leveranciers. Er
moet een persoonlijke klik zijn met het parfumhuis, de eigenaren of parfumeurs.
Bij voorkeur geen multinationals. Wij gaan voor het pure ambacht, de
authenticiteit. Een parfum en merk dat geboren is uit passie. En natuurlijk
moet de distributie kloppen.Wereldwijd komen de merken vandaan, van Australië tot Zweden (verbaasd). Maar de bakermat van de parfumwereld is toch wel
Frankrijk, slechts vijf uit Nederland.
Wij wilden in de winkel die ambacht vertellen aan klanten, ze verleiden. De
essentie toch van Retailen?! Bij de start bleek het nog revolutionair voor het
Nederlandse publiek. Het was onbekend en wat wij toch als volk eenmaal hebben ‘wat de boer niet kent dat vreet hij niet’. Bovendien was de luxe industrie
nog niet zover. Een aantal klanten stapten niet naar binnen omdat het misschien
‘te duur’ zou zijn. Eenmaal binnen werden ze verleid door de authenticiteit, de
merken, geuren, de passie voor het vak en bovenal de pure oprechte interesse in
mensen. Dat is onze service en zit in ons DNA. Sampling is onze kracht. Klanten
nodigen we uit om producten te ervaren. Of het echt bij hen past, gewoon voor
thuis. Dat creëert binding. Dat brengt, dat klanten nu nóg komen, soms al 15 jaar.
Ik ken ze bij naam. De klantentrouw is groot in combinatie met nieuwe bezoekers die we verwelkomen. Onze klant is iemand die vrij, onafhankelijk
en nieuwsgierig is. Iemand die lef heeft een eigen stijl en smaak
te ontwikkelen. Bewust kiest voor ambachtelijke parfums. Anders dan anders” (aha, wie herken ik hier nu in?).
Philip vervolgt glimlachend. “Dat had ik toen niet gedacht. Nu zelfs de 120 beste
merken, tien winkels, in het voorjaar opent Eindhoven en dan de scoop: Maastricht mag Skins Cosmetics gaan verwelkomen, naar verwachting eind 2016.
Schitterend. Bijzonder de locaties in het Conservatorium hotel en in Ibiza stad.
Skins Cosmetics groeit. Dit terwijl de cosmetica Retail stil staat en zelfs in 2015
een kleine daling liet zien. Er is een verschuiving gaande in de markt. Klanten
prikken inmiddels door de marketing bubbels heen met hun keuze voor winkels
en merken. Nu kiezen klanten bewust voor een bijzonder parfum. Willen de
verhaallijn van het ambacht erbij. Voor de toekomst ziet Philip met zijn twee
partners een groei naar zo’n 14 winkels in Nederland en misschien België. We
willen een niche blijven, geen ketenzaak worden. Groeien naast eigen winkels
ook met lokale ondernemers zoals in Ibiza en Maastricht. Die passie hebben
voor parfum en de lokale markt kennen. Een vorm van franchise, maar wij spreken liever van samenwerken als ondernemers onder elkaar. Belangrijk is dat
klanten het gevoel hebben dat ze naar ‘hun boutique’ gaan. Waar
vaste teams werken en er persoonlijke binding wordt gecreëerd. Altijd wel met
ons DNA.Voor de toekomst is innovatie daarbij essentieel. Het continue blijven
zoeken naar vernieuwing in balans met onze originele gedachte. We gaan mee
met de tijd. Anticiperen. Dat vragen we ook van onze leveranciers die de authenticiteit moeten blijven bewaken”.
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Typerend is het actief samenwerken met collega Retailers en horeca. “De
kleding die ons personeel draagt is van collega winkeliers. De zithoek
is van de overbuurman Timothy Oulton. Bij hun events presenteren wij
weer Skins Cosmetics. Uitje organiseren?! Dit kan bij ons na sluitingstijd zoals een make up cursus. Onze producten geuren ook in hotels op
de kamers. Samenwerken graag. Als het elkaar versterkt en past bij ons
imago”.
Het geven, het samplen, zit in hun filosofie. Krachtig. De klant uitnodigen,
een cadeau geven zodat zij of hij het kan ervaren en hen zelf de vrijheid
van keuze laten. Het gedachtegoed van gastvrijheid. Bijzonder zijn de momenten om de parfumeur persoonlijk te ontmoeten. Klanten krijgen dan
als het ware ‘op de rode loper’ de handtekening op het parfumdoosje.
Ik voel de wereld van parfums. Pure ambacht. Waar parfumeurs het vak
verstaan.Waar je, nee niet zomaar, even een parfum als klant kan customizen.Vanzelfsprekend niet. Dat zou haaks zijn op de artistieke waarde van
de parfumeur.Tenslotte blijken er maar zo’n 40 goede neuzen wereldwijd
te zijn. Kunstenaars. Die je vrij moet laten om iets unieks te creëren. Dat
soms niet een allemansvriend wordt, maar wat uniek is. Daar gaan wij
voor. En “you love it or you hate it”. Het is wel onderscheidend. En dat is
Skins Cosmetics, of beter gezegd, Philip ook.
Uit toeval ontstaan, van passie naar een droom.“Ik voel me senang, heb er
lol in en kan lezen en schrijven in deze markt. Retail is mijn passie en vind
het heerlijk om nieuwe concepten uit te denken, te creëren. Op zoek te
zijn naar hoe we klanten nog meer kunnen verleiden. Zoals nu de ‘sample
box’ waar de klant kennismaakt met vijf producten voor € 15,- en een
voucher voor onze winkel. De bestellingen stromen binnen vanuit Europa.
Nooit verwacht dat dit zo’n vlucht zou nemen”. Nu, ik wel. Ik begrijp het
wel. Het team had het mij al ingefluisterd. Ik kan het nu bevestigen.
Philip zit op zijn plek. Nee, ik zeg, dat is geen toeval. Hij bewijst het, toeval
bestaat niet. Het is dé bevlogen ondernemer voor het vak cosmetica en
Retail.
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Sinds 2015 biedt La Differenza stagiaires een kans
om kennis te maken met gastvrijheidsbeleving in
Retail. In deze column schetst Noor haar beleving.

Half negen ’s ochtends en ik volg mijn eerste college. Het aantal bezette stoelen verraadt dat niet iedereen het kon opbrengen om vroeg
uit bed te stappen. Wij worden door praktijkcases geïnspireerd. Hoe kun je
als bedrijf, merk of land op een positieve manier de aandacht van het publiek
of de consument opeisen? We zien hoe Nederland zich tijdens een politieke
bijeenkomst op unieke wijze aan haar buitenlandse gasten voorstelt. Een film
vertoond waarin Nederland haar paradepaardjes uitlicht. Van Sven Kramer,
het Rijksmuseum tot DJ Hardwell. Plots zijn het achtergrondkoor en de dansers uit de film live aanwezig. Een ogenschijnlijke gewone film krijgt een extra
dimensie, beleving. Ik ben wakker. U zult zich afvragen ‘Wat heeft dit met
Retail te maken?!’, ik licht het graag toe. Die beleving, verrassing en verwondering is wat voor veel Retailers nog een uitdaging is om in de winkel te
realiseren. De klant moet meer ervaren dan alleen de koop.

JONGE
DRUIF
IN
RETAIL
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Zelf begon ik met een bijbaantje in de horeca. Daarna in een schoenenwinkel
voor het midden-hoog segment waar advies en persoonlijke aandacht centraal staat. Leuk om de bezoekers kennis te laten maken met de collectie van
Shabbies Amsterdam en (Floris) Van Bommel. Maar ook onthouden welke
klant van welk merk houdt. En, ‘’Hoe was de reis naar Canada?’’ De klant kijkt
op. ‘’Wat leuk dat je dat nog weet!’’ Dát bedoel ik met het positief verrassen
van winkelend Nederland.
Heerlijk om door winkelstraten te slenteren. Even neuzen en snuffelen. Direct passen en zien hoe dat jurkje staat, checken of mijn schoenen er bij
matchen. Ik kan (lees wil) mij dus ook geen wereld voorstellen waarin alle
bricks-winkels verdwijnen en we alleen nog online winkelen. Echter moeten
winkels dan wel die beleving gaan en blijven bieden. En (no offense) niet alleen
bij de vaste klanten en het ‘volwassen’ winkelende publiek. Belangrijk is de
leeftijdsmentaliteit van bezoekers. De afgestudeerde student die uw winkel
binnenloopt, op zoek naar een outfit voor de eerste ‘echte’ baan. Hij of zij
vindt aandacht en beleving ook, of misschien juist wel, leuk.
Eerlijk is eerlijk, ik moet ‘bekennen’ wel eens op internet te kopen. Soms met
succes, andere keren niet. Juist die keren dat ik een mindere ervaring met online shoppen heb gehad, maakt dat ik liever in de fysieke winkel wil shoppen.
Online oriënteren, in de winkels spenderen. Naast het feit dat ik het gelijk
kan meenemen, ben ik zeker van de maat en kleur, vind ik het een dagje uit.
De mensen om mij heen, het praatje met de medewerker en het gezelschap
waarmee ik op stap ga. Ja, daar word ik vrolijk van.

Onlangs liep ik Rituals binnen waar wij een kopje
thee kregen. Een nieuwe smaak, even proeven.
Mijn zintuigen worden geprikkeld, slim! ‘’Ik kom
alleen maar binnen voor de lipgloss’’, denk ik nog.
Het personeel is vriendelijk en verrast mij. Hier
kom ik terug!
HEMA sla ik (bijna) nooit over. Want jawel, ik ben
fan. En ik niet alleen: HEMA is al voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot ‘meest onmisbare
merk van Nederland’. HEMA is, naar mijn mening,
in positieve zin veranderd. Waar ik vroeger alleen
even bij de nagellak en sieraden keek, gluur ik
nu ook altijd even bij de (sport)kleding en, zoals
HEMA ze noemt, bij de ‘Blijmakers’. Zelden
loop ik met lege handen de deur uit.
Laatst heb ik een G-Star spijkerbroek aan mijn
garderobe toegevoegd. G-Star speelt in op het
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met
haar Raw for the Oceans-collectie wordt plastic uit de oceaan gerecycled en verwerkt in de
denims. ‘’Every year we produce tonnes
and tonnes of plastic that ends up in
our oceans. Let’s turn them into something fantastic’’. Gaaf!
Dit is slechts een greep van de Retailers die mij
weten te verblijden. De reden dat ik hier graag ga
winkelen? Ik word verrast. In aanbod van producten ofwel in service en aandacht. Als jonge druif
zou ik Retailers willen meegeven dat ze blij moeten zijn met de mensen die wél de moeite nemen
om naar de winkel te komen. Laat die ‘jongere’ doelgroep in uw winkel een beleving ervaren. Verras ze! Met aandacht, advies, een praatje, storytelling. Voor iedereen een
unieke beleving. En wanneer ik mijn Bachelor heb
gehaald en een fijne baan heb (lees meer geld verdien), kom ik (nog) vaker winkelen bij u. Beloofd!

SPREKENDE KUNST
Voor het creëren van ZO.PUUR2016 was het direct
voor mij duidelijk om beeldend kunstenaar Marjolein
Landman voor de derde maal Creative Director te laten
zijn. Marjolein weet als geen ander in te spelen met haar
schilderijen op gevoel, emotie en beleving. Haar kunstwerken nemen je mee en laten de fantasie van de kijker
op zijn beloop gaan. Rakend, sprekend en kleurrijk. De
ontdekking voor eenieder is verrassend. En dat maakt de
samenwerking voor mij met Marjolein zo bijzonder. La
Differenza met ZO.PUUR verwondert en laat het je ontdekken. Wij in woorden, Marjolein in beeld. En dat maakt
dat ZO.PUUR 2016 een tijdschrift is geworden van nu met
de hedendaagse kunst en trends in ons ontwerp.
Dank Marjolein voor je fraaie sfeercreatie. Het voorbeeld van
werken in co-creatie.

Noor Wever – 23 jaar – Hilversum
Student Communicatiemanagement - 3e jaar
Hogeschool Utrecht
Stagiaire La Differenza
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www.ladifferenza.biz
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