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Bellamy Gallery is ING Starter van de Maand
oktober
Continue aanpassing als businessmodel in de mode

Mireille van der Sprong en Imke Bens zijn met Bellamy Gallery uitgeroepen
tot ING Starter van de Maand oktober. Bellamy Gallery, een opvallend
modeconcept is een online shop met in het oog springende winkels in
Haarlem, Den Bosch, Maastricht en Rotterdam. De beide onderneemsters
treden buiten de gebaande paden van het retaillandschap.

Retail revolutie

Mireille en Imke, beiden 42 jaar, hebben hun sporen in de modebranche verdiend. Ze merkten

dat de retail steeds minder aansloot bij de behoeften van de klant. “Geen transparantie over de

prijs en de herkomst van kleding. Steeds meer nadruk op de uitverkoop en kleding van lage

kwaliteit”, zegt Mireille. Dat kan anders. “Wij passen ons aan bij de behoefte van de klant.”
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Geen sale

Klanten van nu willen begrijpen hoe de prijs is opgebouwd en waar de kleding vandaan komt.

“Net als in de foodretail. Daar zie je precies waar je biefstuk of je kiwi vandaan komt”, stelt

Imke. “Maar consumenten willen er niet extra voor betalen.” Daarom staat precies op het

prijskaartje hoe de prijs tot stand komt. Van ontwerp en materiaal tot transport en marge voor

Bellamy Gallery. “Tegen een scherpe prijs, het hele jaar door. We doen niet aan uitverkoop.”

Simpele processen, snel aanpassen

De kracht van Bellamy Gallery zit in de flexibiliteit en de snelheid waarmee de onderneemsters

zich aanpassen. Dat zit in van alles: kortlopende huurcontracten met de winkellocaties, inzet

van uitzendkrachten, snelle aanpassingen in de winkel en in het assortiment. “We merkten

bijvoorbeeld snel dat onze klanten kleinere maten hebben dan de reguliere maat 40 of 42. Dat

passen we dan snel aan.” Maar ook de winkel zelf verandert snel, als dat nodig is. “We kiezen

voor een opvallende pui en voor toeristen vertalen we alles in het Engels.”

Nederlandse waarden

Bellamy Gallery richt zich op de klant die een kwalitatief hoogwaardige basis voor de garderobe

zoekt. ‘Die koopt minder kleren, maar draagt die vaker”, zegt Dirk Mulder, sectorspecialist

Retail bij ING Nederland. “Dit is een écht Nederlandse winkel in die zin dat ze het beste product

leveren tegen de laagste prijs. Ze verliezen geen geld in lucht, stenen en onnodige processen.”

DNA

Over vijf jaar hopen de onderneemsters dat hun webshop dominant is. Ze denken dan zeker

tien winkels in Nederland te hebben en willen hun concept testen in het buitenland. “We blijven

testen, veranderen en aanpassen. Dat zit in ons DNA”

Citaten

We blijven testen, veranderen en aanpassen. Dat zit in ons DNA
— Mireille van der Sprong en Imke Bens - Bellamy Gallery

Dit is een écht Nederlandse winkel in die zin dat ze het beste product leveren
tegen de laagste prijs. Ze verliezen geen geld in lucht, stenen en onnodige
processen.
— Dirk Mulder - ING sectorspecialist retail



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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