


INLEIDING
In opdracht van Arnhem Coming Soon is door ArtEZ 
Fashion Masters een nieuw conceptplan ontwikkeld. 

-
el letterlijk als digitaal. Daarnaast werden het realiseren 
van meer beleving in de winkel en het realiseren van 
meer kopers als doelen gesteld. 

Uitgangspunt was het HAN rapport (januari 2010) van 

studenten van de opleiding Communicatie. Student-
en van de ArtEZ Fashion Masters hebben een scher-
pere analyse gemaakt door  bestudering van het HAN 

is de brand identitiy aangescherpt voor Arnhem Com-
ing Soon. 

concepten ontwikkeld om de hoofddoelen te kunnen 

worden toegepast bij Arnhem Coming Soon. 

-

Lou Witmer. Daarnaast danken wij Annelies Sinke  voor 

Lisa Telussa. Als laatste danken wij de medewerkers 
van Coming Soon voor hun vriendelijkheid en service. 

scheppen van de mogelijkheden binnen Coming Soon 



-

-

-





Het is bij het huidige exterieur van 
Coming Soon niet gelijk duidelijk 
dat de winkel de naam Coming 
Soon draagt. De belettering op 

één oogopslag de naam naar 
voren komt. Door gebruik te 
maken van een gevelbord of 
een deurmat wordt het merk 
Coming Soon op een duidelijke 
manier gecommuniceerd naar 
de klant.



HANGTAGS

een herkenbare huisstijl voor 

wordt het merk duidelijk ge-
communiceerd. Het is belangri-
jk dat de hangtags consequent 
en op een eenduidige manier 
gebruikt worden. Hierdoor krijgt 
de winkeluitstraling meer rust.



Coming Soon kan meer thema-

de winkel. De reden dat Coming 
Soon thematische settings gaat 
integreren in het interieur van 

met de visie van Coming Soon. 
-

vertegenwoordigen. De winkel-

uitgevoerd door wisselende 
samenwerkingsverbanden met 
een wisselende curator. 

-
tatie en gehele storytelling van 
Coming Soon is het commu-
niceren van de slogan “Com-
ing Soon powered by ArtEZ”. 

-
-

prijskaartjes) met de huisstijl van 

winkel een vast “informatie-
board” geplaatst met het ver-
haal achter de samenwerking 
tussen ArtEZ en Coming Soon.



Een nieuw concept voor de 
winkelpresentatie van Coming 
Soon. In dit concept worden ex-

-
presentatie al kort genoemd) 
gecombineerd met het merk 

wordt er bijgedragen aan de 

-

-
vies is om dit concept vier keer 
per jaar uit te voeren. Iedere 
gecureerde winkelpresentatie 
wordt gecommuniceerd door 

via de website en door free 

toe te lichten hebben we vier 

voor een eventuele winkelpre-

thema een voorstel voor een 
gastcurator gedaan. 

ESCAPISM 



overdadige luxe van afgelopen 
-

tielere en echtere vorm van luxe 

-

klein en subtiel. De nieuwe luxe 
is met liefde voor ambacht en 
autoriteit gemaakt door vaklie-

-
ie hun vak uitoefenen. 

-
laude afgestudeerd aan de 
Design Academy in Eindhoven. 

-
pen hebben vaak te maken 
met een huidig fenomeen in de 
samenleving. Haar bekendste 

goed binnen het thema New 

uit vijftien jurken gemaakt van 
verschillende garens en tech-
nieken. Een minimalistische kijk 

-

-

met haar eigen jurken of mixt 
met werk van onderstaande 

 (Creative director)

‘MAY I ASK HOW MANY COSTUMES SHE 
WEARS OUT EACH YEAR? MY DEAR SIR, THE 
CLOTHING OF A LADY DOES NOT WEAR 
OUT THROUGH HER WEARING OF IT, BUT 
THROUGH HER BEING SEEN IN IT.’



NEW 

Het web neemt de wereld over 
-

en nu wordt de fysieke winkel 
en het digitale gemengd met 
de nieuwe trend  digitale inter-
actie. Driedimensionele presen-
taties in de winkel en digitale 
presentaties van de winkel op 

duo Gerrit Uittenbogaard en 

het plussymbool op het logo 

kleding soms gemaakt met een 
onnatuurlijk silhouet. Gebrek 
aan theoretische kennis heeft 

en onorthodoxe manier van 

vooruitstrevend in hun gebruik 
van nieuwe materialen. Dit 
geeft Coming Soon de mogelijk-
heid om nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van mode en 
design onder de aandacht te 
brengen. Het gebruik van nieu-
we materialen en technieken 

een interessante draai aan het 
-

(visual artist) 

(student FIA)

‘MAY I ASK HOW MANY COSTUMES SHE 
WEARS OUT EACH YEAR? MY DEAR SIR, THE 
CLOTHING OF A LADY DOES NOT WEAR 
OUT THROUGH HER WEARING OF IT, BUT 
THROUGH HER BEING SEEN IN IT.’



Interactieve concepten maken 
winkelpresentaties tot een per-

-
weging en verandering in de pre-

draaien of het verschuiven van 
delen van de presentatie. 

-
hagen studeerden beiden af aan 

-

en fashion designer. Het werk van 

vrij van conventie en in essentie 
non-authoritair. Het werk van de 
fotografen is vervuld van non-ver-

-

-
che werk met bewegend beeld 
en 3D-effecten. Het past binnen 

onder de aandacht te bren-
gen. De experimentele stijl van 

effecten en presentaties waarin 
de toeschouwer deelneemt aan 

-
sante samenwerking kunnen le-
iden voor het thema Interactive. 

(fashion design) 

(fashion design)

(product design) 



ESCAPISM
De trend escapisme gaat in op 
het ontvluchten van de werkelijk-
heid. Escapisme staat voor het st-

van het heden en het ontsnap-
pen aan de moeilijkheden van 
het hedendaagse. 

studeerde in 2006 cum laude af 

in Amsterdam. Ze heeft een voor-
liefde voor mode en illustratie. Ze 

van kunst in haar collecties. Ze 

-
ereld die in contrast staat met de 
realiteit. Haar werk lijkt een uitv-

herkenbare illustraties kunnen 

-
-

keren in het resterende deel van 
de winkel. Het kan bijvoorbeeld 

met alleen haar eigen illustrat-

mensen uit het vak welke passen 

(fotografe) 

(student FIA)

(fotograaf)

(fashion designers)

(art director)

(product designer)

‘I LOVE TO DRAW A BEAUTIFULL WORLD AROUND ME’ 





De samenwerking tussen ver-
schillende creatieve partijen 

-

ook mogelijk om meer storytell-
ing in het product te verwerken 
en de samenwerking tussen het 

van een nieuwe interessante 

alleen  mogelijk om designerpro-

het verhaal achter een product 
-

-
ing op designgebied ook het in-
novatieve karakter van Coming 
Soon dienen te  ondersteunen. 
De samenwerkingsverbanden 
worden twee keer per jaar gep-
resenteerd gedurende het eve-

wordt georganiseerd.



HANGTAG
Hang tags oftewel labels aan 

onderscheiden van andere la-
bels die gebruikt worden in de 

-
jke indicatie te geven van het 

de betreffende designer. Hier-
naast beschrijft het kort en bon-



-

worden gemaakt voor een 
-

storytelling van het product en 
de designer worden gecom-

worden gerealiseerd in samen-
werking met de ontwerper of 
in samenwerking met de cura-
tor voor de winkel presentatie 

-



Het lookbook (oftewel de col-
lectiepresentatie op papier) 
voor de ontwerper waarmee 
Coming Soon samenwerkt kan 
worden gepresenteerd in de 

in een vierkant worden gevou-

van Coming Soon. Dit lookbook 



beste onderstreept door de ex-
clusiviteit van het product uit te 

-
eten de producten op een spe-

kunnen worden in een speciaal 

van andere soorten verpakkin-

voren te laten komen middels 

van het werk van de desbe-
treffende designer op het pa-
pier geprint kunnen worden. Dit 
ondersteunt de storytelling en 
accentueert de exclusiviteit.



 NLINE



 Coming Soon 

grotendeels onbewust van de 
onderneming en het assorti-
ment. 

klanten in één oogopslag uit te 

en wat Coming Soon voor hen 
kan betekenen.

Coming Soon moet interesse 
-

baar logo met ondersteunend 
onderschrift (slogan) een goed 

en bondig op de homepage te 
staan wat Coming Soon precies 
doet. Daarnaast helpt het om 

hebben van wat Coming Soon 
voor producten verkoopt en 
een korte beschrijving te heb-
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weet nu wie Coming Soon is en 
wat het voor onderneming is. 

aan de winkel.

 
-

chten persoonlijk te worden 
benaderd. Ze willen niet meer 
continu geconfronteerd worden 

met de mensen die er werken. 
Daarom is het belan-grijk dat 
er geen verkoop tekst komt te 
staan bij de productbeschrijv-
ing. Coming Soon kan tevens 
klanten de mogelijkheid geven 

over bepaalde producten te 
-

varingen). De verkoop wordt hi-
erdoor persoonlijker. 
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 De klant heeft 

met Coming Soon gehad. 

bepalen of hij terugkomt. Is de 
aankoop goed bevallen? Is de 
service goed? Zijn alle beloftes 
nagekomen over de service en 
het product? 

bieden is heel belangrijk. De site 

van heldere contactinformatie 

gemakkelijk mogelijk gemaakt 
worden om contact op te ne-
men. Zorg ervoor dat de relatie 
met klanten warm wordt ge-
houden doormiddel van een 
e-mail nieuwsbrief. Stel klant-
en hierbij op de hoogte van 
aanbiedingen en nieuwe pro-

dat beloftes worden nageko-
men en dat er contact wordt 
gehouden met de klant. 
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regelmatig op de Coming Soon 
website te vinden. Het is nu van 
belang dat Coming Soon doel-

gemakkelijk en effectief aanko-
pen kan doen. 

-
vice niveau moet consistent bli-
jven. 

biedt een continu niveau van 
service. Zorg er ook voor dat het 
contact wordt vastgehouden 

-
jke manier. E-mail marketing en 

-
delen. Hoewel Twitter wel sterk 
afhankelijk is van de persoon 
die twittert. 
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design en de platformfunc-
tie lanceert Coming Soon een 

actueel en trendsettend is. Sto-
rytelling en het informeren van 

-
communiceerd worden via de 

-
terviews te bekijken van ontwer-
pers en hun producten. 

waar Coming Soon bij betrok-
ken is. 

-
gen.

Naast een vaste blogger(s) is het 
ook interessant om de gast-cu-
rators en studenten (die samen-
werken met Coming Soon) te 
laten bloggen over hun eigen 
werk in Coming Soon. 
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-
ement in samenwerking met 

-
-

denten locale kunstacademie.

-
woner van Arnhem (die veelal 
niet bekend is met Coming 
Soon) met Coming Soon in aan-
raking komt.  

Ter voorbeeld. 
 

expositie Decode.

-
kelen. 



Ter voorbeeld is er een idee 
uitgewerkt voor een persuitno-

-
-

diging die per post verstuurd 
kan worden het handigste. 
Driedimensionale uitnodigin-
gen spreken echter meer tot 

het interessant om 2D met 3D te 

o.a. kunnen denken aan een 
inspirerende leporello. Naast 
de vorm is er nog een ander 

tot interactie. De pers dient ge-
prikkeld te worden met extra 
mogelijkheden via de uitnodig-
ing. Dit kan bereikt worden door 

journalist kan bekijken. Een an-
dere uitwerking van het con-

-
nodiging kan een kleine trigger 

rol speelt bij het evenement. 

esthetisch ontworpen) schuim-
rubberen ring waarbij een uniek 
steentje te winnen is tijdens de 
festiviteiten. De uitgenodigde 
maakt hiermee ook kans op 

-
traal staat tijdens de lancering. 

gemakkelijk mee te sturen is. 



Een visitekaartje van Coming 
Soon is belangrijk om de naams-

kopers) kan het winkelpersoneel 
-

geven. Met de tekst ‘Please 
-
-

tactgegevens als adres en 

-

Het belangrijkste is dat de vorm-
geving van het kaartje past 
binnen de huisstijl van Coming 
Soon en een duidelijke bood-
schap heeft. Daarnaast moet 
het vooral interessant genoeg 

bijvoorbeeld door op een ver-
assende manier met materiaal 
te spelen (denk 3d letters). De 
ronde vorm die centraal staat 
in een van de voorbeelden in 
het moodbook contrasteert 
mooi met de geometrische vor-
men van de huisstijl van Com-

-



Sociale media krijgt op diverse 
niveaus een rol binnen de com-
municatie van Coming Soon. 

sociale media te gebruiken om 

te coördineren naar een die-
pere laag van betekenis met 
betrekking tot Dutch design in 
relatie tot Coming Soon. De vol-

belang voor Coming Soon om 

1.  Twitter
2.  Facebook



MINI MAGAZINE

kan er natuurlijk een adver-

promotie. In plaats hiervan heb-
ben wij gedacht aan een con-

te vinden is en volledig over 
Dutch design gaat. Het mini 

-

-

overleg met Coming Soon (1 
pagina) 

het evenement (1) 

die werk levert voor Coming 
Soon (1) 

die gemaakt is door ArtEZ-stu-
dent (1) 

-
ment (1) 




