
Cathy Backpack geeft vrouwen een veiliger
gevoel op straat
XD Design lanceert Cathy Backpack met alarm en SOS-Functie

Rijswijk, 29 augustus - Op straat lastiggevallen worden, is voor vrouwen een

veelvoorkomend probleem. Onderzoek wijst uit dat 65 procent van alle vrouwen

straatintimidatie meemaakt, 23 procent ervaart soms seksuele agressie en 20 procent is weleens

achtervolgd. De Cathy Backpack, ontworpen door XD Design (bekend van de Bobby-

rugzakken), biedt uitkomst. Met zijn twee ingebouwde alarmen zorgt deze rugzak ervoor dat

vrouwen met een zekerder en veiliger gevoel de straat op kunnen gaan.

Afschrikken en SOS

http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/


Komt iemand dichterbij dan gewenst? Door twee keer op de bovenste knop op de schouderband

te drukken, gaat er een luid alarm af wat de persoon in kwestie moet afschrikken, of de aandacht

trekt van omstanders. Is er niemand in de buurt die je kan horen? In dat geval druk je twee keer

op de onderste alarmknop en stuurt de Cathy-app op je telefoon een SOS-alarm naar maximaal

drie contacten. Zij ontvangen dan jouw hulpoproep en locatie.

Niet alleen de ingebouwde alarmen zorgen voor een veiliger gevoel. Zo is de rugzak uitgerust

met een reflecterende strip en heeft hij anti-diefstal eigenschappen, zoals verstopte ritsen en

opbergvakken aan de binnenzijde. Dankzij het slimme design is het een kleine, lichtgewichte tas

met voldoende ruimte.

Ben je niet op zoek naar een rugzak, maar vind je de alarmfuncties handig? Met de Cathy Charm

verander je elke tas in een persoonlijke bodyguard.

Wereldwijd vrouwen helpen

Met de Cathy Backpack richt XD Design zich zowel op het creëren van een gevoel van

zelfverzekerdheid om onbezorgd de straat op te gaan, als op anti-diefstal. Damien Bonnard,

Cathy Backpack Product Designer: “Deze rugzak geeft vrouwen de juiste tools om met

ongewenste situaties om te gaan waardoor ze zelfverzekerder op pad gaan. Met dat extra

zelfvertrouwen kunnen zij zich weer op leuke dingen richten.” En: kopers van de Cathy

Backpack helpen niet alleen zichzelf, maar ook vrouwen over de hele wereld. XD Design doneert

namelijk 2 procent van de opbrengst van de Cathy aan UN Women, de organisatie van de

Verenigde Naties die zich inzet voor vrouwenrechten en gendergelijkheid.

De Cathy Backpack komt net als de Bobby-rugzakken uit de Kickstarter-koker van XD Design.

Shirley Akkerman, Commercial Retail Manager XD Design: “Eerdere projecten op dat platform

waren een groot succes. We hebben er dus alle vertrouwen in dat we ons streefdoel dit keer ook

halen.” De Cathy Backpack en Cathy Charm zijn komende december, net op tijd voor de

feestdagen, onder andere verkrijgbaar in de webshop op www.xd-design.com, bij Amazon en

retailers wereldwijd voor een prijs van 130 euro.

http://www.xd-design.com/
https://www.kickstarter.com/projects/257670560/cathy-the-anti-harassment-backpack/description


ABOUT XD DESIGN

XD Design believes in thoughtful designs. That’s in our roots. Bringingeveryday products to a higher level. Since
the start of our design studioin Shanghai, we constantly made big steps forward. In 2006 we felt that abusiness gift
could be much more than just an ordinary promotional item.It had to be a strong carrier of a company message. To

Noot voor de redactie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met xddesign@lvtpr.nl

https://xddesign.pr.co/images/288555
https://xddesign.pr.co/images/288547
https://xddesign.pr.co/images/288545


achieve that ideawe started our own design studio.

In a few years our studio became a reward winning studio. With 15Red Dot Design awards and 2 Good Design
awards, our business giftswere discovered by the retail market as well. The success of our firstKickstarter project
in 2016, The Bobby anti-theft backpack, moved usmore and more in the direction of the consumer market. More
than ever,we felt that a clear focus would create even better products.

That’s where we are today. The start of a new era of XD Design,a pure consumer brand!
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