REVERSIBLE
JACKETS
VOOR KIDS
Twee jassen voor de
prijs van één!

Utrecht, juli 2020 - Ook dit seizoen komt WE Fashion weer met nieuwe stijlen
van de supercoole reversible jackets voor kids, die - de naam zegt het al aan beide kanten te dragen zijn. Verkrijgbaar vanaf maat 92 t/m 170/176.
De prijzen starten vanaf 52,99.

Twee jassen voor de prijs van één, wie wil dat nou niet?!
De reversible jackets van WE Fashion zijn aan beide kanten te dragen. Zo kunnen
kids hun jas aan iedere outfit aanpassen en verveelt hun outfit nooit! De jassen zijn
verkrijgbaar in diverse stijlen en stoffen.

Voor boys worden stoere materialen
en prints gebruikt, zoals colourblock
en camouflageprint.

IT’S ALL IN THE DETAILS
Alle reversible jackets uit de
wintercollectie hebben een capuchon
en fleecevoering in de zakken om kids
warm te houden in de winter. De jassen
zijn bovendien regenproof, m.u.v.
teddy en fake fur. Lekker buitenspelen
in de regen is dus geen probleem!

Girls kunnen kiezen uit zachte stoffen,
zoals teddy en fake fur, en trendy
prints, zoals luipaard- of bloemenprint.

FUNDAMENTALS.
THE OXFORD SHIRT

Alle boys jassen hebben een
reflecterende ritssluiting, zodat de
kids zichtbaarder zijn wanneer zij in
het donker fietsen. De meeste girls
jassen sluiten met een spiraalrits,
die is vastgezet via een kettingsteek.
Hierdoor zie je een extra kleur
terugkomen in de rits.

MATEN & PRIJZEN
WE Fashion biedt dit seizoen de keuze uit 7 opties voor boys en 9 opties voor girls.
In verschillende stijlen, zodat er voor ieder wat wils is! De jassen zijn verkrijgbaar vanaf
maat 92 t/m 170/176. M.u.v. maat 92, worden de reversible jackets in dubbele maten
verkocht. De prijzen starten vanaf 52,99.
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Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en
Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en
sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex.
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT.
De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel
online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via online partners
vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

