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Solidus en Berkemann
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De schoenenbranche is in beweging,
internet wordt steeds belangrijker, de
economie zit tegen en de consument
verandert. Een situatie die misschien
niet optimistisch stemt, maar die zeker
ook kansen biedt. Ondernemers die
aan de toekomst denken, spelen in op
veranderende omstandigheden en
maken daar zelfs optimaal gebruik
van. Bijvoorbeeld door te kiezen voor
de comfortschoenen van Solidus en
Berkemann. Heeft u dat al eens overwogen? Dan is nu het perfecte moment!
De redenen spreken voor zich.
De grijze golf. Nederland vergrijst in hoog tempo.
In 2020 bestaat de groep 65-plussers uit 3,3 miljoen
Nederlanders. Daarmee is deze groep mensen straks
in tien jaar tijd met 33 procent toegenomen (CBS).
Jongere oudere. Ouderen van nu zijn niet meer de
bejaarden van vroeger. Ze zijn fitter en gezonder,
ze voelen zich jonger en kleden zich jeugdiger. Ze
zijn actief in hun vrije tijd en genieten volop van het
leven. Daarbij kiezen ze voor comfort en kwaliteit.
Comfort. Een schoen moet er leuk uitzien, maar het
allerbelangrijkst als het gaat om comfortschoenen is
dat ze gemakkelijk zitten. Het Duitse Solidus heeft
voor elke voet een passende schoen, hoe lastig die
voet ook is. De schoenen zijn ervoor gemaakt om
‘gezonde voeten gezond te houden en moeilijke
voeten het gaan en staan te vergemakkelijken’.
De collectie. De Solidus
collectie is zonder meer
breed te noemen. Ze zijn
er vooral voor dames (80
procent), maar ook voor
heren (20 procent). Voor
voorjaar/zomer 2015
zien we slippers, sandalen (zowel met open als
dichte hiel), bandschoenen, gesloten schoenen
met klittenband en veterschoenen. Alle modellen
hebben een uitneembaar voetbed wat ze geschikt
maakt voor een grote groep mensen met steunzolen.
De schoenen in de Solidus basiscollectie zijn er in
acht breedtematen. Voor mensen met zeer gevoelige
voeten is er Solicare Soft.
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Eigentijds. Comfort is belangrijk, maar het oog
wil ook wat. De nieuwe collectie voor voorjaar/
zomer 2004 volgt de laatste trends op de voet. Ook
comfortschoenen kunnen er immers modieus uitzien,
van sportief tot gekleed.
Solidus maakt bijvoorbeeld gebruik van sportieve nappas, print- en
waxnubucks, fijn metalisé perlato en kreuklack
in zowel basic tinten als
trendkleuren. Nieuw
is de jonge sneakerlijn
Kyra (voor K wijdte).
Online. Een comfortschoen van Solidus online bestellen? Daar zal geen consument over nadenken. De
50-plusser wil een schoen passen en verwacht een
deskundig advies. Solidus zal dus klanten naar de
winkel brengen.
Specialisatie. De concurrentie is groot en daarom is
specialisatie op dit moment belangrijker dan ooit. De
comfortschoenen van Solidus en Berkemann bieden
daartoe goede mogelijkheden. Toon Van Gorp van
Solidus/ Berkemann Benelux vermoedt dat comfortschoenen op dit moment zelfs de enige groeimarkt
in de schoenenbranche zijn. Hij mag dan ook steeds
meer nieuwe klanten in de Cast-showroom verwelkomen; schoendetaillisten die hun assortiment willen
aanpassen om zich op de lange termijn te gaan spe-

cialiseren in comfortschoenen en die zelfs afscheid
nemen van de verkoop van kinderschoenen.
Personeelstraining. Meer leren over voetanalyses,
schoenanalyse, voettypes, leestvormen en over hoe
de schoenen worden gemaakt? Solidus/Berkemann
Benelux verzorgt graag personeelstrainingen, zowel
in Nieuwegein als op de winkelvloer.
Weinig risico. De schoenen van Solidus en
Berkemann volgen weliswaar de mode, maar
zijn geen trendsetters. Er is dus geen risico dat de
collectie aan het eind van het seizoen in de uitverkoop belandt. Met een voorraad van 100.000 paar
schoenen is een nabestelling bovendien nooit een
probleem.

Voor meer informatie:
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