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Mannen nemen in de meeste gevallen hun vrouw mee als schoenen gaan kopen. Meer dan de helft

van de mannen zegt het bovendien zelfs leuk te vinden om hiervoor te winkelen. Hun partner heeft,

volgens de man, zo’n 50% invloed op de uiteindelijke aankoop. Vrouwen denken zelf echter meer

invloed te hebben, namelijk 70%. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nederlandse wellness

schoenenmerk Xsensible deed onder 500 respondenten in voorbereiding naar de lancering van hun

nieuwe herenlijn.

V rouwen zien hun partner het liefst op stijlvolle sneakers, gelukkig is hij het daar mee eens. Maar
ook nette leren schoenen en loafers zien zij graag bij hun partner. Over dat laatste type schoen is hij
niet echt enthousiast (slechts 6% wel). Mannen geven de voorkeur aan de stijlvolle sneaker en een
lederen schoen. Het belangrijkste is dat de schoen lekker zit en mooi staat, prijs en merk zijn minder
belangrijk.

Invloed vrouw
Welke invloed heeft de vrouw dan wel? Hoewel zowel mannen als vrouwen aangeven dat de man het
meest bepalend is, heeft de vrouw verhoudingsgewijs het meeste invloed op de keuze van de winkel.
Verder heeft de vrouw ook relatief veel invloed op de keuze voor de kleur van de schoen.

Wellness sneaker
Het schoenenmerk Xsensible werd vooral bekend door de wellness sneaker met het blokje onder de
zool, gebaseerd op de Japanse Ippon ba geta sandaal. Hierdoor neemt het lichaam vanzelf haar
natuurlijke houding aan en worden spieren en gewrichten minder belast. Dit najaar breidt zij haar
bestaande collectie uit met een herenlijn in de maten 39 tot en met 46. Xsensible won in 2016 de
Gouden Schoen Award voor deze innovatieve schoen die inmiddels wereldwijd ingekocht wordt.
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OVER XSENSIBLE STRETCHWALKER

Sinds de oprichting van de Nimco Schoenfabriek in 1904 heeft het bedrijf altijd vanuit de regio Nijmegen
geopereerd. Later gevestigd op landgoed de Wychert werkt dochtermaatschappij The Sensible Shoe Company
gestaag aan haar missie, namelijk de meest comfortabele schoenen van de wereld te ontwikkelen. Iedere voet
heeft een eigen verhaal. En bij iedere voet hoort een persoon met eigen waarden en een eigen stijl, die
individuele eisen stelt bij de keuze van een schoen. Juist voor die persoon ontwerpen wij schoenen die
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vakmanschap, ultiem comfort en stijl uitstralen. Dat doen wij middels ons speciale ingrediënt: de Xsensible
Inside® technologie. Xsensible Inside® staat voor bi-stretchleder. Een gepatenteerde technologie die we zelf
hebben ontwikkeld. Waar we in geloven en uitermate trots op zijn.
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