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WAT 
HEET LUXE?

DE
LUXE-
BEESTEN

Luxe is
juwelen kopen die 

een  leven lang  
mee gaan.  

En nog langer

Luxe is
doen waar je als kind

van  droomde

!



Luxe is
eten waar je zin in hebt, op gelijk

welk moment. En drinken, 
dat ook

Luxe is
simpelweg gelukkig zijn

Luxe is
jezelf af en toe een Paris Hilton-moment gunnen en weten 

dat het maar om te lachen is

!

!

! !
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VanhaerentsArtCollection,   Anneessensstraat 29, 1000 Brussel, 
www.vanhaerentsartcollection.com

Luxe is
tijd hebben voor
onbenulligheden

DE LOCATIE!



LUXE IN 5 TRENDS

WERELDWIJS  
ecobewustzijn 

en fairtrade 
de lege doos 

opvullen. 
 - lach 

niet! - bijenkorven op het dak 

 biologisch afbreekbare 
schoenen

GEZOND EN WEL 
Bioboerenmarkten zijn de nieuwe luxesupermarkten,

Pilatesstudio’s
een fiets zoals oma en opa 

NO GLAM  

 Kunst, ja graag, 
in de kluis te bewaren

aparte ervaringen een tijdje niets doen

1
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E-LUXE 2.0  Om de kritische millenniumgeneratie te paaien, de meisjes en jongens die in de jaren tachtig het levens-

licht zagen, halen de luxemerken een aangepaste strategie uit de kast. De internetgeneratie pur sang is het, en dat zie je ook online. Even 

doorklikken naar www.nowness.com maakt meteen duidelijk hoe. De site werd opgezet door de grootste luxegroep ter wereld - LVMH - 

maar daar zie je op het eerste gezicht niets van. Hij ziet eruit als een trendy blog, met lifestylenieuws uit de glossy sfeer. Bezoekers kunnen bij 

elk item aanduiden of ze het leuk vinden of niet en in functie daarvan krijgen ze items in de gelijkaardige of net in een andere sfeer voorgeschoteld. 

Dezelfde gevoeligheid voor de nieuwe generatie zie je bij Burberry, waar ze op www.artofthetrench.com mensen hun regenjasfoto’s laten uploaden 

en beoordelen door andere bezoekers. Pal in de tijdsgeest en een mooie eigen interpretatie van het succesverhaal van The Sartorialist, de blogger die 

wereldberoemd werd met foto’s van trendy geklede ‘gewone’ mensen in straten overal ter wereld.
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TRAAGHEID  

‘slowfashion’. 

eeuwenlang hersteld 
en vermaakt De terugkeer van de lekker ouderwetse luxe, zeg 
maar.
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