
VIER DE FEESTDAGEN SAMEN IN DE FEESTELIJKE 
COLLECTIE VAN WE FASHION

Utrecht, oktober 2022 - Aan het einde van weer een veelbewogen jaar,  
is het rond de feestdagen dé tijd om te pauzeren en dankbaar te zijn  

voor de positieve connecties die we hebben. De wereld kan een doolhof 
zijn, waar we misschien dichtbij genoeg zijn om elkaar aan te raken,  

maar niet dichtbij genoeg zijn om elkaar écht vast te pakken. In de nieuwe 
campagne van WE Fashion draait het allemaal om het (re)connecten met  

je dierbaren. Niet alleen met deze nieuwe campagne, maar ook met  
de nieuwe collectie pakt het merk weer groots uit tijdens de feestdagen.

Feestelijke collectie
De nieuwe collectie van WE Fashion 
biedt voor ieder wat wils en leent  
zich daarnaast perfect voor gif ting. 

Voor heren zien we o.a. statement  
blazers, overhemden met partyprints  
en velvet items voor alle feestelijke  
uitnodigingen, maar ook comfortable  
coltruien in diverse kleuren. Daarnaast zijn er 
grappige kerst truien (ideaal voor de jaarlijkse 
familiefoto bij de kerstboom) en sokken, stropdassen 
en vlinderdasstrikken om elke outfit af te maken. 

Voor kids is er een ruim aanbod in 
partywear, kerst truien, feestelijke 
accessoires, pyjama’s, onesies en 
sweatpakken, die in de kerstvakantie 
nog wel eens goed van pas kunnen 
komen! Ook is er, zoals elk jaar,  
een ‘mini me’-collectie verkrijgbaar, 
zodat de kids kunnen matchen met  
hun volwassen familieleden.

In de damescollectie vind je 
schit terende topstukken, zoals 
paillet tenjurken en glit terpakken, 
maar ook comfy party-items, 
waarbij je kunt denken aan 
knitwear met metaalgarens en 
elegante co-ords. 
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Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT. 

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via onlinepartners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

NIEUWE CAMPAGNE
Je krijgt energie van elke keer dat je een connectie maakt.  

De vergrotende energie tussen mensen leidt tot de maximale recharge  
die we allemaal aan het einde van het jaar nodig hebben. Dat is dan ook  

de basis achter het concept van de nieuwe campagne van WE Fashion.  
De boodschap is duidelijk: schit terende feestdagen creëer en vier je samen 

met de mensen om je heen! As long as we’re together.

De nieuwe campagne van WE Fashion lanceert 15 november.


