Jewels & Watches Najaarsbeurs

“Ik weet wat vrouwen willen en daarom komen wij dit najaar
met twee nieuwe By Q lijnen op de markt”
Forever Diamonds ▶

Het afgelopen jaar heeft Quoins veel sprongen vooruit weten te maken.
Door in het najaar van 2014 een geheel nieuwe sieradenlijn als By Q
Exclusive op de markt te brengen heeft het merk veel nieuwe liefhebbers
weten te bereiken. Daarom willen zij hun fans nog meer verrassen, nog
meer blijven inspireren en ze meenemen in hun ideaalbeeld voor sieraden.
De nieuwe collectie van By Q(uoins) waaronder Exclusive, Basic en de
nieuwe Dangles zijn verleidelijk, vrouwelijk en inspirerend.

De vierde lijn die Quoins met veel blijheid toevoegt aan haar By Q Exclusive
lijn is Forever Diamonds. “Naast de Silky Dawn, Stardust en Polka Dots brengen wij nu ook Forever Diamonds op de markt. Het mysterie van een geslepen
diamant, glinster en fonkeling straalt er van af. Deze lijn brengt naast haar munten, ook de perfect bijpassende oorbellen en ring mee in de toekomst van de
By Q Exclusive lijn. Een nieuw classy sieraad, waar iedere vrouw van droomt,
word nu werkelijkheid. Deze vrouwen kunnen hun hartje ophalen. Ook deze
lijn zal te verkrijgen zijn in edelstaal, rosé en goud”, aldus Liane van den Boom.

In oktober viert het bedrijf van Managing Director/ontwerpster Liane van den
Boom haar dertigjarig bestaan! “Ik weet wat vrouwen willen en daarom komen
wij dit najaar met twee nieuwe By Q lijnen op de markt.” Als bedrijf wil je
blijven groeien en nieuwe producten op de markt blijven zetten. Dit weet
Liane wederom goed aan te pakken. Quoins breidt dan ook uit met een geheel
nieuwe luxe oorbellen lijn onder de naam By Q Dangles, voegt een nieuwe
serie toe aan de reeds bestaande By Q Exclusive lijn onder de naam Forever
Diamonds en niet te vergeten komen ze met prachtige nieuwe Quoins munten
op de markt.

By Q Dangles
Een unieke hanger aan een creool, die iedere vrouw nog eleganter laat voelen. In traditie van het bekende Quoins wisselsysteem, presenteert Liane met
heel veel trots By Q Dangles. Deze oorbellen zijn de perfecte manier om te
combineren en af te stemmen op iedere look. De Dangles zijn los van de
creolen en zijn daarom eenvoudig te verwisselen door een simpel draai-enklik systeem. De creolen zijn verkrijgbaar in gematteerd of glanzende look,

▼ By Q Armbanden
De consument zal ontdekken dat naast de bekende munten, niet alleen bijpassende oorbellen en ringen verkrijgbaar zijn, maar nu ook armbanden om hun
look perfect af te stylen. Met de nieuwe By Q armbanden van de Basic en
Exclusive collectie heeft Quoins een product ontwikkelt die op een elegante
manier voor een complete vrouwelijke uitstraling zorgt. De armbanden van By
Q zijn dan ook in de reeds bestaande lijnen te vinden. “Wij als bedrijf vinden
het belangrijk om vrouwen alles te bieden wat zij nodig hebben, dit doen wij
door een totale collectie op de markt te brengen waarin munten, oorbellen,
ringen en armbanden een belangrijke rol spelen in een groot geheel”, aldus
Liane van den Boom tot slot.
Meer informatie: All-Q
Tel. 0495-550520, www.quoins.eu, J&W-stand: D.405
in de drie bekende kleuren; edelstaal, rosé en goud. “Wij verwachten met de
creolen, die wij nu aan een zeer gewilde lijn toevoegen, nog meer vrouwen te
kunnen overtuigen van het afstemmen op een perfecte look”, aldus Liane. De
Dangles zijn in verschillende kleuren, vormen en maten verkrijgbaar en zijn
gemaakt van onder andere Swarovski, parels en cubic zirkonia. Deze krachtige,
moderne oorbellen lijn is ook te krijgen in de welbekende Stardust, Silky Dawn
en Polka Dots versie.
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