‘CELEBRATE PERSONAL STYLE’

IN DE NIEUWE FLAGSHIPSTORE
VAN WE FASHION IN AMSTERDAM
Kalverstraat 65-67 is dé plek waar fashion
via alle zintuigen tot leven komt, wat zorgt
voor een unieke shopping experience.

Utrecht, 26 november 2020 – In de nieuwe flagshipstore van WE Fashion staat
het stylingteam klaar om klanten te helpen met het ontdekken, verrijken en
ervaren van hun persoonlijke stijl. Van een item voor een speciaal moment,
tot een tijdloze basic of zelfs een complete makeover als daar behoefte aan
is. Met een totaal nieuw winkelgevoel viert WE Fashion het verschil van
smaak en diversiteit en deelt door middel van zintuigprikkelende elementen
haar achtergrondverhaal en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. In de
flagshipstore wanen klanten zich even in een andere wereld, waar ze met dank
aan smart technology zorgeloos kunnen shoppen.

BESTE VERSIE VAN JEZELF
“Je kledingkeuze heeft invloed op
hoe je je voelt en wat je uitstraalt.
Het verbindt ons met de mensen om
ons heen, op de momenten die ertoe
doen. Dit is altijd het uitgangspunt bij
het maken van de WE® collecties én
ook de focus in onze nieuwe winkel.
Op allerlei manieren word je in deze
flagshipstore geïnspireerd om de
beste versie van jezelf te creëren.
Welke mood, maat, kleur, smaak of
stijl je ook hebt”, aldus Joris Aperghis,
CEO WE Fashion.

5-star store service: paskamers met het fijnste licht dat er te vinden
is en een stylist op afroep d.m.v. een ‘press for help’-knop | geen
kassarijen, maar servicepoints door de hele winkel | instore pick-up
point voor online bestellingen | next day delivery voor WE IS ME
members | showrooming van accessoires die door middel van
QR-codes te bestellen zijn

FASHION & FUN
Om een glimlach op het gezicht te
toveren, experimenteert de modeketen
met verrassende combinaties op de
catwalks die een lust zijn voor het
oog en waar de looks deels bepaald
worden door fans op sociale media.
De winkel toont verschillende fashion
stories in een prachtige omgeving met
ronde vormen en subtiele kleuren,
om iedereen een ontspannen en
inspirerende beleving te geven.

Bovendien hebben bezoekers de mogelijkheid om hulp in te schakelen van
een ervaren stylingteam, die via smart technology met één druk op de knop
opgeroepen kan worden. De 3x 300m2 vloeroppervlak biedt ruimte aan het
grootste collectieaanbod op z’n best gepresenteerd, 40 digitale schermen met o.a.
socialmedia-feeds om te inspireren en hier en daar een spontane stem of tekst om te
verrassen. Kortom een plek die zo WE is, dat fashion tot leven komt en klanten niks
missen, omdat de zintuigen alles willen verkennen.

Zintuigprikkelende elementen: Kids REELS & TikTok-paskamer |
socialmedia-paskamer: inclusief ringlamp, telefoonhouder en
verschillende achtergronden | geheime disco in de lift | inclusieve
mannequins | 40 digitale schermen | een goede kop koffie tijdens het
passen | unieke geursensatie

CONSCIOUS FASHION
STATEMENTS
WE Fashion is intensief bezig het
merk te verduurzamen. Het katoen
in de collecties is inmiddels 100%
duurzaam en ook de omloopsnelheid
van de collecties is vertraagd,
waardoor de focus ligt op het
aanbieden van kwalitatieve en tijdloze
essentials voor een sustainably stylish
garderobe. Duurzaamheid vormde
ook een belangrijk vertrekpunt voor
het ontwerp van de winkel.

De stijlvolle basis is neutraal en tijdloos en wie goed kijkt, ziet dat er verrassende
materialen en oplossingen gekozen zijn om dit te bereiken. Het interieur is modulair
en flexibel. De kleuren zijn neutraal en worden gecombineerd met spannende
accenten en deels gerecyclede materiaalcombinaties. Hierdoor krijgen ferme fashion
statements de ruimte. Dit totaal levert een toekomstbestendige en inclusieve shopping
experience voor mannen, vrouwen en kinderen. Voor wie wil weten waar WE Fashion
staat op het gebied van duurzaamheid, kan een kijkje nemen in het trappenhuis waar
de recente ontwikkelingen op een speelse en interactieve manier getoond worden.

Interieur: flexibel modulaire inrichting | deels gerecyclede materialen
i.c.m. zichtbare originele details van het pand | met daglicht
overgoten winkelvloeren | een trappenhuis met dynamische memory
lane van het merk WE Fashion | een WE CARE trappenhuis met de
sustanailibilty mission | tassen met persoonlijke recycle overeenkomst
I test met 100% bio hangers I corona-proof: social distancing en extra
hygiënemaatregelen

BETTER TOGETHER
WE Fashion gelooft in de kracht van ‘Togetherness’. Het nieuwe concept is dan ook
tot stand gekomen dankzij mooie samenwerkingen met verschillende partners. Rijling
x MMousse is aangehaakt voor het concept en stijlstrategie, Dedato voor het concept
en het ontwerp van het interieur.
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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.

