WE Fashion speelt dit seizoen in op explosie van inhaalhuwelijken
Utrecht, maart 2022 - Vanaf april dompelt WE Fashion zich helemaal onder in
het trouwseizoen. Met alle uitgestelde bruiloften van de afgelopen twee jaar,
gaat 2022 het jaar worden waarin we massaal ons ja-woord geven. Naar
verwachting zijn er dit jaar 100.000 bruiloften met naar schatting 10 tot 12
miljoen (!) weddinggasten. Met de vertrouwde missie: ‘better together’, sluit
het claimen van het trouwseizoen naadloos aan bij het DNA van het merk.
WE Fashion lanceert een humoristische tv-commercial waarin een uitgebreide
‘ceremonial-collectie’ voorbijkomt.

Van bohemian tot summer chic, bruiloftsgasten kunnen bij WE Fashion terecht
voor een geschikte outfit passend bij verschillende dresscodes. En ben je zelf
degene die in het huwelijksbootje stapt? Ook voor het perfecte trouwpak ben
je bij WE Fashion aan het juiste adres.

Heb je een uitnodiging voor een
bruiloft ontvangen, maar geen idee
wat je moet dragen? WE Fashion is de
ideale shopbestemming voor diverse
bruiloftsoutfits. Daarnaast speelt het
merk in op de trend waarbij alle
gasten in dezelfde look verwacht
worden.

Ook is er een ‘mini me’-collectie
verkrijgbaar, zodat de kids kunnen
matchen met hun volwassen
familieleden.

KATE VOOR HET ALTAAR IN ICONISCH WIT PAK
De grootste campagne van het merk ooit wordt afgetrapt met een tv-commercial.
Je ziet Kate, gekleed in een wit pak, terwijl ze naar het altaar loopt. Haar gedachten
gaan alle kanten op: ‘Wat als ik flauwval?’ ‘Wat als hij later op zijn vader gaat
lijken?’. Ondertussen ziet ze verschillende bruiloften voor zich. Van haar eigen eerste
bruiloft op het strand, waarbij ze haar bruidegom zowat naar het altaar moest slepen
tot de extravagante bruiloft van haar beste vriend en een rampscenario als ze met
haar eerste crush was getrouwd. De video zit vol grappige en herkenbare situaties.
Richard Kemper, bekend van het duo Veldhuis & Kemper, werd ingevlogen als
co-writer van het script.

De commercial zal vanaf 7 april twee weken te zien zijn op o.a. RTL4, NPO1
en SBS6 en ook in de bioscopen van Kinepolis en Pathé.
Zie de campagne hier

GEPAMPERD WORDEN
ALS ECHTE VIP
Helemaal in het teken van de
campagne, kan er dit seizoen als
bruid(egom) of als bruiloftsgast, een
VIP-shopafspraak ingepland worden
met speciaal getrainde wedding
stylisten. De stylisten weten alle
ins-and-outs van dresscodes en de
laatste bruilofttrends. Voetbalvrienden,
zussen, studiegenoten, collega’s,
vriendengroepen, iedereen die dit
seizoen een uitnodiging voor een
bruiloft heeft ontvangen, of zelf het
pad naar het altaar gaat bewandelen,
is welkom.

Onder het genot van een hapje en
een drankje vind je met behulp van
WE wedding stylisten dé perfecte
bruiloftsoutfit. De VIP-service wordt
aangeboden in geselecteerde winkels,
waaronder: Breda, Rotterdam,
Leidschendam, Amsterdam en Utrecht
(zie alle deelnemende winkels op
wefashion.com).

Shoppers ontvangen bij besteding vanaf €150 een gratis kostuumhoes, gemaakt van
gerecyclede materialen. Online wordt uiteraard voortgeborduurd op de beleving
rondom het trouwthema. Op wefashion.com is een landingspagina ingericht met
inspiratie over verschillende dresscodes en bijpassende outfits.
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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 onlinepartners
vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

