EDITO

INHOUD MAART-APRIL 2017

ECOLOGIE ALS SUCCESVERHAAL

Het lijkt het nieuwe gat in de modemarkt als we naar
het verhaal luisteren van de vrouwelijke ondernemers
van het jaar 2016: Froya en Adinda van Froy & Dind.

INTERVIEW
8 Bruno Van Gils, Café Costume
Maatpakken voor mannen met smaak

Ecologische kledij? Voor sommigen misschien een vingerwijzing naar het overmatige consumptiegedrag in

8

onze maatschappij. Voor de dames in kwestie een mooi
businessmodel dat ook een duidelijk verdienmodel is
geworden. En terecht kan je zeggen. Want duurzame
ontwerpen kunnen tegelijkertijd ook kwalitatief, mooi en
aangenaam zijn om te dragen. En er is ook een duidelijk
en breed publiek voor dat de ecologische collectie wil
dragen. Daarnaast bewijst Froy & Dind dat een fysieke

SHOPPING
13 Sissy-Boy wil leven mooier maken
“Service is continu aandachtspunt”

winkel in combinatie met online verkoop wel degelijk
werkt. De webwinkel is goed voor ongeveer 30% van de
verkoop. Verder in ons magazine lees je het succesvolle
verhaal van Kiabi waar client happiness centraal staat

14 Client happiness bij Kiabi

“Contact met klant krijgt alle aandacht”
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in een cross channel omgeving.
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18 REALTY: vastgoed community met
focus op transparantie en cocreatie
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19 Citymarketing: nuttig maar
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