Sieraden

“Wij pakken het groots aan in 2016

met de nieuwe
voorjaarscollectie
en alweer een geheel
nieuwe lijn”

Quoins kwam in 2015 met de populaire lijnen
‘By Q Dangles’ en ‘Forever Diamonds’ van
By Q Exclusive op de markt, wat erg gewaardeerd werd door vele trouwe fans. Hier
halen zij dan ook erg veel inspiratie uit, wat
terug te zien is in de nieuwe voorjaarscollectie en tot uiting komt door gebruik van
zachte pasteltinten, bloemige patronen en
prachtige vlinders. Door een nieuwe weg
in te slaan wil Quoins haar klanten blijven
inspireren en komen ze in het voorjaar van
2016 met álweer een gloednieuwe collectie
op de markt: 'By Q Icicle'. “Wij pakken het

samenkomen van meerdere ‘By Q’-lijnen zoals ‘By Q
Exclusive’ en ‘By Q Dangles’. Bij Quoins draait alles om
combineren en zoeken naar het perfecte eindresultaat.
Wanneer je verschillende producten van diverse lijnen
combineert, ontstaat er perfectie waar iedere vrouw naar
streeft. In dit Magazine worden alle collecties van de
diverse lijnen in mogelijke combinaties gepresenteerd. Om
onze klant te overtuigen van dit ‘Fusion’-systeem, hebben
wij in ons Magazine voorbeelden laten zien van mogelijke combinaties van de diverse sieradenlijnen binnen ons
bedrijf”, voegt Liane toe.

'By Q Icicle'
Alweer een nieuwe collectie die Quoins met grote trots
toevoegt aan haar ‘By Q’-lijn namelijk: ‘By Q Icicle’. Een
nieuw concept dat bestaat uit twee perfect te combineren
materialen: 925 Zilver en Edelstaal. Een combinatie die
vrouwelijk, maar ook heel stoer is. De 'By Q Icicle' is een
ketting in verschillende lengtes die je enkel, dubbel of
driedubbel kunt dragen. De kettingen worden bij elkaar
gehouden door een bijpassende stopper. Om je ketting
compleet te maken is er een ruime keuze aan diverse
Icicles (hangers) en daardoor kun je nu zelf de perfecte
ketting creëren voor jouw dagelijkse look. “Deze collectie
heb ik ontworpen voor de vrouwen die van diversiteit en
vernieuwing houden. Een unieke en zeer luxe lijn voor
zowel een subtiele als stoere look. De consument mag zelf
kiezen, naar eigen stijl en smaak. Dat is wat dit concept zo
uniek en eigen maakt”, aldus Liane van den Boom.
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‘Hello Spring!’ voorjaarscollectie
Zoete pastels, bloemige patronen en fleurige vlinders is
wat we de komende tijd veel zullen gaan zien. Met de
Pantone kleuren van 2016 ‘Serenity en Rose Quartz’ verwerkt in de voorjaarscollectie van Quoins kan het voorjaar
van hun trouwe fans niet meer stuk. “Met ongeveer twintig
munten in onze voorjaarscollectie pakken wij weer groots
uit. Daarnaast hebben wij ook nog diverse oorbellen en
kettingen in de collectie uitgebreid”, voegt Liane toe. De
nieuwe collectie is, zoals de consument gewend is, weer
verkrijgbaar in edelstaal, rosé en goud. Door in te spelen op
de trends van het komende seizoen wil Quoins nog meer
fans weten te bereiken. “Op Social Media krijgen wij enorm
veel positieve reacties, daar zijn wij enorm dankbaar voor.
Dat maakt ons werk zo leuk”, zegt Liane tot slot.
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‘Fusion’

Meer informatie:

“Naast de welbekende folders willen we graag een inspiratiebron zijn voor onze klant en ze de beleving van ons
merk laten ervaren.” Dit weet Liane wederom goed aan te
pakken. “Door met een geheel nieuw jasje het voorjaar van
2016 in te gaan, presenteren wij een gloednieuw concept
voor ons Quoins Magazine ‘Fusion’. Deze staat voor het
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