
Fujifilm instax lanceert de nieuwe SQ6
Vanaf vandaag mei is ‘ie beschikbaar: de instax SQ6. Het nieuwste model instant

camera met vierkante prints sluit naadloos aan op een generatie die graag

momenten en verhalen met analoge fotografie creëert.

De nieuwe SQ6 biedt alles wat je van een instant camera verlangt: the looks, het creatieve 1:1

printformaat, drie kleuren-lensjes op je flitser voor bizarre effecten, double exposure voor extra

creatieve creaties en voor de liefhebbers zelfs een selfie mirror en een selfie mode.

Na het enorme succes van de instax mini 9 in Nederland - in 2017 alleen al
werden er meer dan 150.000 verkocht - wil het merk met de SQ6 op een
makers-mentaliteit inspelen en een nieuwe doelgroep aanspreken.
— Raymon Luijks, Fujifilm instax

Tokyayo



De lancering is daarom tevens de start van een samenwerking met Pepijn Lanen ( Faberyayo) en

zijn creatieve zielsverwant Steven van Lummel. Beide zijn heavy user instax fans van het eerste

uur. Ze maakten - met de support van Fujifilm instax - een collector’s item reisverslag van hun

reizen naar Japan, onder andere voor het programma Tokyayo van Viceland. Het eerste

exemplaar van het boek ‘Tokayo. The adventures of Steev and Yayo in Tokyo’ werd door Pepijn

aan Steven overhandigd tijdens het officiële release event van de SQ6.

(Dis)connect me & the gigster generation

Trend researcher Hortense Koster van Trndmrkr onderzocht in opdracht van Fujifilm instax

waarom instant fotografie onder millennials zo’n enorm succes is.

“Jong volwassenen zijn zich hyper bewust van de consequenties van onder
andere social media verslaving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een
opkomende hang is naar een digital detox en offline ervaringen. "
— Hortense Koster, Trndmrkr

------

Noot voor de redactie

Zie presskits in deze newsroom voor beeldmateriaal. Of download deze wetransfer. Fotografie

door Mark Bolk.

http://www.markbolkphoto.nl/
https://we.tl/8cr0tWCNVv
http://instax.nl/
http://www.trndmrkr.com/
https://www.instagram.com/stevenvanlummel/
https://www.instagram.com/faberyayo/


‘Tokyayo. The adventures of Steev and Yayo in Tokyo’ is vormgegeven door studio The Future.

Voor meer informatie over de achtergrond van het boek en het aanvragen van een redactie-

exemplaar graag contact opnemen met Vera Butter van IN10, via Vera.Butter@in10.nl.

De marketingcommunicatie voor Fujifilm in Nederland wordt uitgevoerd door IN10 Creative

Agency te Rotterdam. IN10 ontwikkelt tevens www.instax.nl.

Trendresearch en achtergrondinformatie op aanvraag beschikbaar via

Marlies.de.Gooijer@in10.nl of 010-2214600.
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