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Samenvatting Popeye’s geheime wapen is spinazie. Superman heeft een cape. En
kids? Kids hebben SuperRebel KidsGear: a toolkit to SuperRebel
yourself. Stoere kleding met bijzondere extra’s die van kleine duveltjes
echte SuperRebellen maakt.

Details SuperRebel KidsGear is ontstaan als samenwerking tussen
kinderkledingspecialisten, BRNDWRKS en de merkenbouwers van creative
agency SuperRebel.com. Samen bedachten ze vanuit hun eigen expertise een
sterk merk voor stoere kinderkleding dat ze dit weekend op De Kleine Fabriek
voor het eerst zullen tonen.

SuperRebel yourself
Jeannine Butzelaar, BRNDWRKS: "SuperRebel KidsGear is gemaakt voor
kinderen, heeft elementen waar zij blij van worden, waar ze zich mee kunnen
uitdrukken." In de collectie zitten verrassingen die de kinderen zelf kunnen
ontdekken en zelfs kunnen aanpassen, zoals zelf aan te brengen patches,
duivelsoortjes die je kunt uittrekken of verstoppen al naar gelang je bui.
SuperRebel KidsGear is dan ook de perfecte toolkit om een SuperRebel te
worden. Linda de Wiel, brand manager bij SuperRebel.com: “SuperRebel
KidsGear staat bol van statements. Volledig in lijn met de belevingswereld van
kinderen; ongecompliceerd, expressief, maar scherper dan ooit te voren. Een
stoer merk voor jongens en meisjes. It’s the kid that makes the rebel!”

Vlammend van start
Michael de Bont, betrokken vanuit Dutch Fashion Agency: “We willen gelijk
vlammen met KidsGear. We maken uitgesproken keuzes en gaan niet
akkoord met de middelmaat.” SuperRebel is altijd op zoek naar nét dat beetje
extra. Datgene wat van een rebel een SuperRebel maakt.
SuperRebel KidsGear is dan ook meer dan een kledingcollectie, er wordt ook
een totaalpakket met middelen voor de winkelvloer geboden. Michael licht toe:
“We zijn ondermeer bezig om samen met retailers uitgesproken
etalageconcepten te ontwikkelen, statement in de winkelomgeving waarmee
de verkoop wordt gestimuleerd. Allemaal vanuit de merkgedachte ‘SuperRebel
yourself’.“

Lodewijk Varossieau, founder van creative agency SuperRebel.com:
"SuperRebel ontwikkelt als reclamebureau niet alleen sterke merken voor
anderen. We hebben vanaf het begin fors geïnvesteerd in ons eigen merk.
Een kledinglijn onder het merk SuperRebel is het ultieme bewijs dat ons eigen
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merk grote aantrekkingskracht heeft. Ik zou niet raar staan te kijken als de
SuperRebel producten straks een fors deel van de omzet genereren."

First Look
De eerste SuperRebel KidsGear collectie is voor jongens en meisjes van 2-10
jaar (maat 92 – 140) voor het seizoen herfst-winter 2015. De kleding wordt
voor het eerst getoond op De Kleine Fabriek (18-19 januari) in de RAI op
standnummer 307.
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Over SuperRebel KidsGear

SuperRebel KidsGear is een merk kinderkleding dat ontwikkeld is door
BRDWRKS en SuperRebel.com. 

Over SuperRebel.com
Wie niet uitgesproken durft te zijn, wordt nooit spraakmakend. Dit is het
motto van SuperRebel.com, ‘creative agency’ uit Breda, opgericht in 2010
en gespecialiseerd in product en brand development. Naast werk voor o.a.
Bison, ERU, Trachitol, Union, Bourgini, Princess, House of Pertijs, OTC
Pharma, Dremel, Haribo en Quick ontwikkelt SuperRebel.com onafhankelijke
merken, zoals SuperRebel Cava Brutal en SuperRebel KidsGear. 
Meer over SuperRebel.com

Over BRNDWRKS
BRNDWRKS facilitates the growth of children’s clothing brands by adding
knowledge and expertise where required and desired; from designing
children’s clothing brands to high-quality manufacture and bringing products
onto the international market. Currently our brand portfolio consists of eight
strong, individual brands. Together with BRNDWRKS, they serve a
substantial part of the international children’s clothing market for children
between 0 and 16 years old.
Meer over BRNDWRKS

powered by 

http://pr.co/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/46831/images/153696-IMG_2644_edit-fdd080-large-1421338018.png
http://www.brndwrks.eu/
http://superrebel.com/nl/about/

