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‘Lifestyle for your pet’

Van Riel Distripet introduceert ‘Designed by Lotte’,
een merk huisdierartikelen dat gekenmerkt wordt door
een hoog lifestyle-gehalte. Producten voor huisdieren
dus met een persoonlijke touch in het ontwerp, die gericht
zijn op de belangrijkste lifestyle-trends voor de toekomst.

ook alweer bezig met de oriëntatie op nieuwe trends en de ontwikkeling van nieuwe lifestyle-collecties.

Natural Poetry
De Natural Poetry-collectie is gebaseerd op een relaxte, easy-going
lifestyle. Natural Poetry is geïnspireerd door witte zandstranden,
wuivend duingras en ‘whitewashed’ hout. De prachtige collectie

Voor komend seizoen presenteert Van Riel de eerste collecties

honden- en kattenaccessoires met neutrale zandkleuren en licht-

van ‘Designed by Lotte’: Natural Poetry en Pure Loft. In deze twee

blauwe accenten creëren een rustgevende sfeer in huis, waarin

unieke collecties worden vernieuwende ideeën op het gebied van

men zorgeloos kan genieten van het leven.

lifestyle tot uiting gebracht. Door gebruik te maken van bijzondere
materialen, stoffen, dessins en designs onderscheiden deze

Pure Loft

collecties zich van overige huisdieraccessoires.

Naast Natural Poetry introduceert Van Riel Distripet de Pure Loftcollectie. Deze collectie valt op door het gebruik van grove texturen

Van Riel is van mening dat je – zelfs voor het huisdier – de acces-

en diepe warme kleuren uit de oerbossen. Kenmerkend voor Pure

soires moet kunnen aanpassen aan de eigen levensstijl en fantasie-

Loft is een avontuurlijke en reislustige lifestyle; men brengt als het

wereld van de baasjes. Voor seizoen 2010 is Van Riel Distripet dan

ware ‘wildlife en avontuur’ in huis.

Verkoopconcept
Om de collecties Natural Poetry en Pure Loft goed neer te zetten
op de verkoopvloer zijn de bijzondere sferen vertaald naar een
goed hanteerbaar verkoopconcept. Elk afzonderlijk product is
voorzien van een fullcolour boekje waarop de gehele collectie
aan de consument wordt gepresenteerd. Deze boekjes, die met
henneptouwtjes aan de producten hangen, versterken samen
met de textiellabels het lifestyle-imago. En ook op de fullcolour
verpakkingen speelt de ‘lifestyle-belevenis’ een hoofdrol.
Nieuwsgierig naar ‘Designed by Lotte’? Neemt u dan contact op
met de verkoopafdeling van Van Riel Distripet. Zij vertellen u graag
meer over de collecties en producten van het nieuwe merk.
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