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c o m f o r t

“2013 wordt jonger, frisser, kleurrijker en hipper dan ooit, maar niet ten koste van het comfort. Elke
maand komen er 30.000 actieve, dynamische 65-plussers bij die hun jeugd beleefden in de Rock
and Roll periode. Deze nieuwe interessante groep wil jonge én goed passende schoenen. Vergrijzing
kan daarom beter de ‘Forever young generation’ genoemd worden. Een enorme kans voor retailers
in de toekomst. Het modischer zomerseizoen van 2013 brengt zachte nappa’s, ruigere vetnubuks
en perlcalfs in frisse pastel, aardetinten, blauw en witte tinten. Details bestaande uit stiksels,
contrastzolen en prints verjongen het comfortimago. Ook geperforeerde schoenen zijn helemaal
terug in het modebeeld. De musthaves zijn slingpacks, sneakers en bandschoenen, natuurlijk in
breedtematen F tot XX.”
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“Zomer 2013 brengt
vooral veel kleur.
Naast de ‘heftige’
kleuren zien we ook
zachtere pasteltinten.
De tijd dat
comfortschoenen zo
min mogelijk mochten
Mark van Coeverden,
opvallen is gelukkig
FinnComfort
voorbij. Lekker
lopen is een statement geworden. Qua
materialen kiest FinnComfort vooral voor
zachte en soepele leersoorten. We zien dan
ook veel suède en nubuck. In ons opzicht is
het gebruik van gepolst leer, dat wij in eigen
beheer vervaardigen, de overtreffende trap
van comfort. De nieuwe lijn onder de naam
Finn Relax wordt voor de comfortliefhebber
een ware must. Hierbij wordt de gebruikelijke
kwaliteit en pasvorm gecombineerd met
een ultra lichtgewicht loopzool. Musthaves
zijn modellen met een sportief en eigentijds
karakter die de schoen tot het perfecte
alledaagse schoeisel maakt. Ook merken wij
dat er steeds vaker wordt gekozen voor een
luchtige slipper, met ruimte voor een eigen
voetbed, naast de traditionele modellen.”

“Kleur speelt al sinds enige seizoenen een grote rol die ook doorzet
in 2013. Trendkleuren voor het komende seizoen zijn verschillende
roodtinten zoals cherry en chili en blauwen van kobalt tot jeans die naast
natureltinten en randkleuren als groen, cyclaan en roze regeren. Het
spelen met kleur en materiaalgebruik zoals nappaleer en nubuck blijft
belangrijk. Betreft modellen blijven de mocassins uitstekend scoren. Dit
terugkerende segment hebben wij al jaren in ons assortiment en blijven
goede doorverkopers. Het redelijk klassieke model laat wederom zien
Hans Remie,
dat basisitems belangrijk zijn. Natuurlijk is de consument ook op zoek
Rohde
naar trendy en hoogmodische alternatieven, maar uit de succesvolle
doorverkoop blijkt toch dat een comfortabele basis belangrijk blijft. Dus voor een gedoe
boterham: ga voor comfort en functionaliteit boven trends.”
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