WE FASHION LANCEERT
NIEUWE FW21 CAMPAGNE
EMBRACE TOMORROW & WEAR THE MOMENT

Utrecht, oktober 2021 – Speciaal voor haar Fall/Winter-campagne heeft
WE Fashion een digitale droomwereld gecreëerd, waar iedereen welkom
en included is. Van het Noorderlicht en een paradijselijke jungle met
rondvliegende kolibries tot een kleurrijke omgeving met modulaire elementen
gebaseerd op de architectuur van de flagshipstore in Amsterdam. Het merk
ziet het als haar missie de wereld eraan te herinneren dat verbonden blijven
de sleutel is tot magische momenten en zet daarom in op een future-proof
collectie en bijbehorende campagne, met als belangrijkste boodschap:
EMBRACE TOMORROW & WEAR THE MOMENT.
Het leven is een aaneenschakeling
van momenten. Vaak komt achteraf
pas het besef dat een moment
speciaal was en kunnen met name
de onverwachte momenten een
levenslange herinnering blijven.
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat zorgt WE Fashion voor stijl
voor alle momenten in het leven
die ertoe doen. Met de casually stylish
items uit de collectie zit je, dankzij
de eindeloze combineerbaarheid,
in elke situatie goed en ben je overal
op voorbereid.

Het najaar van 2021 voelt voor velen
als een nieuwe start. Dromen worden
weer nagejaagd en de momenten
samen worden meer dan ooit gekoesterd.
De door WE Fashion gecreëerde
digitale werelden benadrukken
de magie van het samenzijn en
bieden een kleurrijkpodium aan
de veelzijdige collectie voor Men,
Women & Kids. Wat de plannen
ook zijn, EMBRACE TOMORROW
& WEAR THE MOMENT.
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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.

