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READY TO SHINE 
in de nieuwe collectie van WE Fashion

S/S 2023

Utrecht, februari 2023 - WE Fashion trapt de komst van het lenteseizoen af met 
een nieuwe, stralende campagne. De wereld wil optimisme en daar sluit ‘Ready 
to shine’ helemaal bij aan. Hiermee wil het merk laten zien dat het aantrekken 

van de juiste kleding je goed laat voelen, om jouw innerlijke zelfvertrouwen 
te versterken. Je outfit kan je helpen de moed te vinden om te doen wat je gaat 
doen, of je nu een speech moet geven op een speciale gelegenheid of iemand 
voor het eerst mee uit vraagt. Met de juiste kleding voel je je zelfverzekerd, 

gedurfd en klaar voor alles! 

WEAR THE MOMENT
De nieuwe voorjaarscollectie van 
WE Fashion biedt voor ieder wat 
wils en leent zich daarnaast perfect 
voor speciale gelegenheden, zoals 
verjaardagen, ceremonies en 
bruiloften. 

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.

Leuk feitje: 
afgelopen jaar heeft 1 op de 10 
Nederlanders een WE®-outfit aangehad 
naar een bruiloft.

Pakken zijn de belangrijkste items voor alle ceremoniële gelegenheden deze zomer. 
Van bloemenprints tot batikpatronen (een Indonesische techniek waarbij de print met 
hete was op de stof wordt aangebracht) en tonal dressing in statementkleuren. Deze 

opvallende pakken worden graag casual gecombineerd, met T-shirts of zomerse 
breisels. Verrassend is het comfort die deze pakken met zich meebrengen. Licht- of 

halfgevoerd en met toegevoegde stretch maakt dat deze items heel relaxed te dragen 
zijn en helemaal niet stijf of formeel aanvoelen. 

NIEUWE HERENCOLLECTIE

Ook voor kids speelt WE Fashion in op speciale gelegenheden en is er een ruim 
aanbod aan feestelijke items. Zo zijn er voor jongens bijvoorbeeld diverse pakken 
beschikbaar. Van complete pakken inclusief gilet tot handige pull-on-pantalons én 
blazers met shorts, wat perfect is voor de lente!  Ook zien we een ruime keuze aan 

polo’s terug in de collectie. 

NIEUWE KIDSCOLLECTIE

In 2021 en 2022 zijn er maar liefst 80.000 damespakken verkocht! Pakken zijn ook 
dit seizoen weer een belangrijk onderdeel van de feestelijke collectie. Ze kunnen als 
één geheel gedragen worden, maar ook gecombineerd worden met andere items, 
passend bij ieders stijl. Verschillende kleuren met elkaar mixen en matchen - ook wel 
colourblocking genoemd - is dé trend van dit seizoen! 

Voor meisjes is er een enorm aanbod in blouses, tops, shorts, rokjes en jurkjes, 
waarmee de ideale outfit voor speciale gelegenheden gecreëerd kan worden. 
Met trendy details, zoals ruches en broderie. 

Ga je voor minimalistisch en modern? Draag dan een complete look in één kleur. 
De pakken van WE Fashion zijn er dit seizoen in trendkleuren, zoals mint, aqua, lila en 
zalmroze. Met bijpassende T-shirts, gebreide polo’s en shirts in dezelfde kleuren om je 
outfit helemaal af te maken. 

In de nieuwe feestelijke collectie voor dames vind je diverse kleurenpaletten. 
Van optimistisch en kleurrijk met bloemenprints tot gebroken witte tinten met heldere 

accenten in rood en lila. Er worden verschillende materialen gebruikt, zoals 
jacquards, dobby, satijn en pailletten. Het handschrift van WE Fashion in moderne en 

vrouwelijk items is terug te vinden in elk product, of je nu voor een jurk, jumpsuit 
of pak gaat. Ook in deze collectie zijn weer diverse iconische stijlen verkrijgbaar in 

een grotere maatboog, van maat 44 t/m 52.

NIEUWE DAMESCOLLECTIE


