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inleiding.
In dit uitgebreidde rapport wordt vooral de focus gelegd op de positionering
en de mogelijkheden voor het bedrijf SAARBARBAARS. Hierbij kijken we
bijvoorbeeld naar de uitstraling van het bedrijf naar buitenstaanders maar
ook naar de eigen wensen. Wat zijn dingen waar tegen aan gelopen wordt
en hoe kan dit opgelost worden? Wat zijn doelen die nog bereikt kunnen
worden? Naast dit zijn er projecten en anderen schetsen toegevoegd als
extra inspiratie.
De volgorde van het rapport gaat als volgt:
Het eerste deel focust zich op wat het bedrijf op dit moment is en wat het
in de toekomst wil bereiken. Hier worden probleemstellingen en vragen
opgesteld vanuit wensen van het merk zelf en komt de overgang naar het
tweede gedeelte:
De mogelijkheden en oplossingen. Hier wordt zowel het fysieke aspect als
het online aspect behandeld. Er wordt onderzoek gedaan naar verschillende opties, waaruit daarna een conclusie ontstaat. Het onderzoek wordt aan
de hand van de methodiek ‘Design Thinking’ gemaakt. Bij deze methodiek
gaat het proces verschillende stappen door, namelijk: Empathise, Define,
Ideate, Prototype en Test. de volgorde hiervan verschilt per onderzoek. Een
deel van Prototype en Test zal zeker verwerkt worden in het onderzoek,
maar zal grotendeels plaatsvinden wanneer er daadwerkelijk aan de slag
gegaan wordt met de voorstellen.
Dit rapport is niet alleen bedoeld om helderheid en advies te geven over de
positie van het merk maar ook zeker om te gebruiken als inspiratie. Er kunnen nieuwe ideeen ontstaan door te kijken naar de visies van een ‘buitenstaander’.
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analyse.
vragen.
HOOFDVRAAG
Wat zijn de mogelijke opties voor SAARBARBAARS om te kunnen
groeien als merk?
DEELVRAGEN
-Wat is de huidige positie van met merk?
-Wat zijn doelen voor de toekomst?
-Wat zijn problemen die we hierbij tegenkomen?
-Welke mogelijkheden zijn er om deze doelen te bereiken?

analyse merk.
SAARBARBAARS straalt ambacht en luxe uit. Streetwear met een rauw randje is hoe je de producten
van met merk het beste kunt beschrijven. Consumenten begrijpen het idee van de handgemaakte tassen maar zien het ook vaak als een open atelier waar je terecht kunt voor reparaties of eigen verzoeken. Dit is iets waar SAARBARBAARS in de toekomst vanaf wil. Het draait immers om de ontwerpen
van de tassen in combinatie met het handwerk.
De aspecten die het merk uniek maken zijn de manier van dragen, de kwaliteit (van het materiaal) en
vooral het ontwerp. Deze zijn alles behalve doorsnee en combineren goed met elkaar.
Waar het merk zich nu nog bevindt in een atelier waar alles door 1 persoon wordt ontworpen en geproduceerd, is de visie voor de toekomst veel groter. De aspecten die SAARBARBAARS zo uniek maken zullen blijven. Wel zal er op grotere schaal geproduceerd en ontworpen worden door verschillende
afdelingen die onderling ook continu samenwerken.

analyse consument.
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De doelgroep die SAARBARBAARS op dit moment het meest aantrekt zijn vrouwen van 40+ jaar. Dit komt omdat deze groep vaak nog oog heeft voor handwerk en
meer bewondering heeft voor ateliers. Ook heeft deze doelgroep vaak meer te geld
te besteden.
De doelgroep waar meer de focus op gelegd wil worden, zijn jonge mensen tussen
de 25 en 35 jaar die zoich willen uiten door middel van design en luxe ambacht.
Deze groep is hierdoor ook veel bezig met high-fashion, nieuwe designs en streetwear.
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trendsensitiviteit.

Als we het hebben over trendsensitiviteit, gaan we dieper in op de behoeftes van
de consument en hoe daar door het bedrijf op dit moment al op ingespeeld wordt.
Zo is een voorbeeld hiervan het vakmanschap wat bij de tassen van SAARBARBAARS komt kijken. Een trend die op het moment bezig is, is om fabrieksproducten
zoveel mogelijk te vermijden. Alles wat met de hand of lokaal geproduceerd is,
wordt steeds populairder. Waarom? Omdat mensen zich steeds meer bezig houden
met het millieu en verantwoorde producten. Inmiddels is het wereldwijd bekend dat
massaproductie niet oke is voor zowel mens als milieu.
Een ander voorbeeld waar we gelijk op duiken is dat de ontwerpen bijna allemaal
unisex zijn. Dit is praktisch heel handig, maar het straalt tegenwoordig ook maatschappelijke betrokkenheid uit. Het begrip ‘‘gender’’ of ‘‘genderneutraal’’ is de (extremere variant van de) overkoepelende trend die tegenwoordig steeds relevanter
wordt. De consument wil geen gender meer aan een bepaald product hangen. Een
product zou je moeten kopen omdat het je aanstaat, niet omdat je toevallig een
vrouw bent en daarom maar voor de roze tas kiest.
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trends.
In dit kleine onderzoek kijken we naar trends die misschien niet direct binnen het vakgebeid van SAARBARBAARS vallen maar wel betrokken kunnen
worden op een manier die past bij het bedrijf.
Eerst even een korte uitleg over de trendniveau’s. Trends kunnen ontstaan
door meerder signalen die zich (onbewust) in dezelfde behoeftes bevinden.
Hoe meer signalen, hoe hoger het trendniveau. Dit bepaald in hoeverre ze
al toegepast worden door verschillende bedrijven en dus hoe vernieuwend
of juist mainstream ze zijn. Zo begint elke trend op microniveau. Een microtrend wordt dus gevormd door een paar signalen die vaak door innovators
gecreeerd worden. Naar mate deze bekender worden, zullen de ‘‘hippe’’
bedrijven die graag nieuwe dingen proberen de trend ook oppakken. Vanaf dan valt een trend onder macroniveau. Als laatst zullen de grote ketens
deze overnemen en valt het vaak onder een megatrend. Hoe hoger het
niveau, hoe breder de trend geinterpreteerd kan worden.
BUITEN DE MASSA (MEGATREND)
De consument krijgt steeds meer verantwoordelijkheidsgevoel voor wat hij/zij
koopt. Nu inmiddels wel bekend is dat massaproductie slecht is voor mens en
milieu (door bijvoorbeeld documenaitres als ‘Made in Bangladesh’), probeert de
consument dit steeds meer te vermijden. Producten die handgemaakt of lokaal
geproduceerd zijn worden hierdoor steeds populairder.
VEGAN CLOTHES (MICROTREND)
PRODUCTEN MET EEN VERHAAL (MACROTREND)Deze trend valt onder de megatrend milieu. De consument krijgt
Vanwege de megatrend ‘‘ buiten de massa’’ vinden consumenten
verhaal
steeds meerhet
verantwoordelijkerheidsgevoel
over de producten
achter een product steeds belangrijker. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de
die hij/zij koopt.
Zoherkomen er steeds meer vragen als: Waar komt
komst, hoe het gemaakt is, wat het uniek maakt, etc. Dit
ook in alle
hetmerken
productwe
vandaan?
Wordt het wel fair geproduceerd? Is dit niet
sectoren van de kledingindustrie. We zien dat veel merken
hierop
slecht
voor in
despelen
aarde?door
veel achtergrondformatie te geven over hun producten. Het verhaal wordt in die
zin bijna belangrijker dan het product zelf.
ONE OF A KIND (MICROTREND)
Een kleinere trend binnen ‘Producten met een verhaal’, heeft veel te maken met
hoe uniek een product is. Denk hierbij aan een handgemaakte tas waarvan er
maar eentje bestaat. Er waren al eerder bedrijven die vanuit toeval alleen one-ofa-kinds produceerde, zo is dat nu eenmaal zo bij handwerk. Een grote voorloper
op de andere grote bedrijven hierin is IKEA. Zij hebben om hier op in te spelen
bijvoorbeeld een vazenlijn die een handgemaakte feel hebben. Er werden voor
het produceren namelijk niet 1, maar meerdere mallen gebruikt met allemaal een
klein verschil erin verwerkt. Als de vazen dan naast elkaar staan in de schappen,
lijken ze allemaal verschillend en dus handgemaakt.
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INTERVIEW MET EIGENAAR.

huidige positie,
doelen &
problemen.

Wat straalt SAARBARBAARS als merk op dit moment uit naar buitenstaanders?
Het merk straalt ambacht en luxe uit. Een stoer merk die tassen en lederwaren maakt in
eigen atelier.
Is dit ook wat jij wil dat het merk uitstraalt? Zo nee, wat zou dan de uitstraling
moeten zijn volgens jou?
Ja, buitenstaanders begrijpen dat het om handwerk gaat en alle tassen hier geproduceerd worden. Daarnaast wordt het merk ook als open atelier gezien waar je eventueel
reparaties en eigen verzoeken kan indienen. Van dit beeld wil ik wel een beetje af. Het
zou voor mij een groter succes zijn als klanten speciaal voor de tassen van Saarbarbaars komen.

HOOFDVRAAG
Wat zijn de mogelijke opties voor SAARBARBAARS om te kunnen groeien als
merk?

Welke doelgroep trekt SAARBARBAARS momenteel aan?
Momenteel trekt het merk oudere dames van 40+ aan. Deze hebben oog voor handwerk en bewonderen ateliers meer. Ook hebben deze de portemonnee eerder dan de
jeugd om een tas te kunnen kopen.

DEELVRAGEN
-Wat is de huidige positie van met merk?
-Wat zijn doelen voor de toekomst?
-Wat zijn problemen die we hierbij tegenkomen?
-Welke mogelijkheden zijn er om deze doelen te bereiken?

Komt dit overeen met de doelgroep waar het merk op wil focussen? Zo nee, op
welke doelgroep dan?
Nee, het merk wil zich meer focussen op de groep jong volwassen tussen de 25 en 35
jaar. Die zich willen uiten met speciale ontwerpen en luxe ambacht.
Die bezig zijn met nieuwe designs, streetwear en high fashion.
Wat zijn aspecten die SAARBARBAARS eigen maken en dus naar de voorgrond
gebracht mogen worden?
De manier waarop je de tassen draagt en gebruikt, de kwaliteit en het materiaal. Verder
de ontwerpen zelf die meer uitgesproken zijn dan een doorsnee tas. Deze laten je 2x
beter naar de tas kijken en zijn meer een onderdeel van je outfit.
Wat zijn aspecten die het merk juist achter zich wil laten in de toekomst? (denk
hierbij aan werkwijze, uitstraling, etc.)
De snelheid van de productie en de eigen invulling van de klant.
Zijn er nieuwe ideeën of visies voor de toekomst van SAARBARBAARS?
Grotere productie, meer werknemers aannemen die samen aan de productie werken
en als team werken aan het merk Saarbarbaars. Daardoor ook meer verkooppunten
in grote steden en naamsbekendheid. In een nog verdere toekomst zou schoenen ook
een onderdeel worden van de productie.
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Zijn er verdere problemen waar het merk tegen aan loopt? (Mag ook buiten de
vragen om)
De mogelijkheid in kleuren produceren in nog een belemmering. De fournituren in de
juiste kleur krijgen is mogelijk maar het nadeel is dat veel in grote afname beschikbaar
is. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe ontwikkelingen niet snel kunnen gaan omdat het
budget dat niet toelaat. Hierin zou het merk eerst moeten groeien om nieuwe stappen te
kunnen maken.
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eigen locatie.
Mogelijkheden op de eigen locatie liggen vooral op het vlak van uiterlijk en de
eerste indruk op de winkel. Hierbij is dan ook vanzelfsprekend dat de etalage een
heel belangrijk onderdeel is van de eerste indruk. De uitgewerkte ideeen zullen
combinaties zijn van nieuwe concepten en al besproken ideeen. Hierbij gaan we
zowel kijken naar praktische dingen, zoals het tegengaan van de verkleuring van de
tassen, als naar wat esthetisch beter is. Ook proberen we door de bedachte ideeen
de drempel om naar binnen te gaan kleiner te maken.
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SCHETS 1.
We merken dat vooral de tassen aan de buizen snel verkleuren
omdat daar een groot gedeelte van de dag direct zonlicht op
valt. Dit is vervelend, want verkleurde modellen kunnen niet
meer voor de volledige prijs verkocht worden. Toch is het een
must om in ieder geval een paar modellen op de voorgrond te
hebben hangen. Denk hierbij aan modellen die misschien niet
helemaal perfect zijn geworden. Ook zouden ze na sluitingstijd
weggehaald kunnen worden om ze van de vroege ochtendzon te
behoeden. De andere tassen die niet mogen verkleuren, zouden op de poppen tegen de muur aan kunnen. Dit gedeelte valt
minder lang en vaak in direct zonlicht, en de poppen laten gelijk
de draagbaarheid van de producten naar voren komen. Ook kun
je hier eindeloos mee afwisselen (dit is natuurlijk lekker fris voor
de etalage, maar ook tegen langzame verkleuring).
Verder weten de meeste mensen wel dat alle tassen handgemaakt worden als ze iets langer bij het atelier blijven staan.
Wel kan het lastig zijn voor de consument om zich voor te stellen hoe dit dan precies gaat. Onderstaande quote is van een
ondervraagd iemand die wel eens in aanraking is gekomen met
het merk, maar het niet door en door kent.
‘‘ik ben al een paar keer voorbij de etalage gelopen en mij viel wel op dat
alles handgemaakt wordt. Dat vond ik een goed concept, maar voor mij
leken het nogsteeds dure tassen in een bepaalde stijl die je heel tof vindt
of juist niet. Als ik meer achtergrond informatie had gehad bij het bekijken
van de etalage, had ik de prijs en het design beter begrepen.’’
In de schets hiernaast is dan ook een oplossing/idee te zien. Er
kunnen estethische proces- en detailfoto’s worden gemaakt.
Deze worden dan op geschikt materiaal gedrukt, denk hierbij
aan alluminium, dik karton, etc (dit ligt ook aan het budget). Bij
inkt van goede kwaliteit zullen de foto’s niet snel verkleuren en
zijn de lege plekken (waar voorheen tassen hingen) gevuld. Ook
haal je op deze manier het verhaal achter het product (zoals
beschreven in de trends) meer naar voren. Mensen zullen dus
een deel proces, maar ook eindproduct zien en dat helemaal in
de stijl van SAARBARBAARS. Deze schets heeft ook betrekking
tot de ‘‘producten met een verhaal’’ trend, die al eerder
beschreven stond.
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Denk aan close-ups van het in
elkaar zetten van de tassen, het
maken van patronen en het
ontwerpen. Detailfoto’s kunnen
estethische toevoeging geven en
daardoor verminder je het
‘‘knullige werkplaats’’ imago.

SCHETS 2.
In schets 2 is een andere hoek van de winkel te zien. Dit is eigenlijk een deel wat weinig problemen oplevert. Wel zou het
meer samen komen te hangen ivm eventuele veranderingen in
het andere deel. Zo is het ‘‘lege’’ stuk boven de buizen opgevuld
met foto’s. Dit is een eventuele of/of optie, aangezien in de etalage ook al foto’s kunnen komen te hangen. Ook zou een mooie
omvattende tekst van de waarden van SAARBARBAARS heel
goed passen. Een andere leuke (al besproken) variant om nut uit
de lege plek te halen, is een muur van etui’s. Deze zouden dmv
plakhaakjes aan de muur bevestigd kunnen worden. De plek is
qua licht heel goed, aangezien er weinig direct zonlicht op valt.
Het enige nadeel hiervan is dat er een trapje nodig is om ze eraf te
halen. (Deze etui’s worden verder behandeld in schets 3.)
Verder is er aan de buizen niet veel veranderd. Door verschillende versies van een tas te laten zien maak je het brede aanbod
duidelijk naar de klant. Wat al eerder bleek; wanneer mensen
keuze hebben in bijvoorbeeld kleur en maat, zullen ze minder snel
iets afwijzen.
Ook zijn er wensen om het visdraad te vervangen door s-haken.
Deze combineren mooi met de eventuele (al besproken) lampen
die aan de buizen komen te hangen in de etalage. Door s-haken
te gebruiken bij alle buizen komt er meer eenheid. Nu zijn de haken lastig te vinden voor dit formaat buizen maar ze zijn ook makkelijk zelf te maken. Het enige wat nodig is, is een rol dik, zwart,
ijzerdraad. Deze kunnen (na wat experimenten) op een bepaalde
lengte worden afgeknipt en omgebogen om de buis heen. Hier
kan variatie in plaatsvinden, maar de s-haak is het meest praktisch omdat bijna alles er aan kan hangen en ze makkelijk te
verplaatsen zijn. Hieronder staat een link naar het ijzerdraad wat
nodig is hiervoor.
https://www.ihobby.nl/alu-draad/5850-alu-draad-2-mm-zwart-10-m-5707167892121.html?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNIZhb9vAhOknOxvXcHiBlwQZwaT91Nae5uLI1J41WDJFrzJL5DQDXQaAmoxEALw_wcB

Verdere toevoegingen zijn de catalogus/zine die al besproken is
en eventuele resultaten van ontwerpen in opdracht. De zine zou
de achtergrond van SAARBARBAARS laten zien met veel beeld
en in goede kwailteit. Mensen die interresse hebben in het label
en in de winkel zijn zouden hier doorheen kunnen bladeren. Dit
geeft een stijlvolle touch. Verder is het (wanneer daar behoefte
naar is) mogelijk om duidelijk te maken dat ontwerpen in opdracht
ook mogelijk zijn. Hier zou een klein gedeelte zoals het trapje voor
kunnen dienen. Zo ziet de consument wat de mogelijkheden zijn
en kan SAARBARBAARS hier misschien een grote opdracht mee
binnen slepen.
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‘‘S’’-HAKEN.
Een eerder genoemde vervanging voor het gebruik van visdraad, zijn s-haken. Nu zijn deze wel lastig te vinden
voor het formaat van de buizen waar de omheen moeten. Een idee hiervoort is om ze dus zelf te maken. Hierdoor
blijven de kosten laag en is er de mogelijkheid om ze te ontwerpen en te vormen naar wat er aan komt te hangen.
In dit geval zijn dat de tassen. Deze hebben een brede band die in een s-haak zou gaan vervormen. Als de haken
een platte onderkant hebben, blijven ze in mooie vorm. Dit zorgt voor een strakkere presentatie. Voor dit idee zijn er
twee schetsen uitgewerkt. Aan de hand van het testen van deze twee komt een geschikte vorm haak.
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ZINE.
Een idee wat al in schets 2 is beschreven, is een magazine. Dit is ook een project wat al eerder gestart is,
maar wat nog geen eindresultaat heeft. Toch is het een goede toevoeging om deze door te zetten. In de
schetsen hiernaast is een eerste vorm gemaakt. Er wordt verder geborduurd op de vormgeving van het
concept dat al bestaat. Wel houden we extra rekening met de aspecten die kenmerkend zijn voor SAARBARBAARS in de vorm van het ‘‘magazine’’ zelf. Hier komt de term ‘zine’ bij kijken. Een zine is een afkorting van een fanzine of magazine die vaak in kleine oplage wordt geproduceerd. In dit geval een hele kleine
opgave, waarschijnlijk 1 of 2). Een zine richt zich op een publiek buiten de normale massa en staat indirect
vaak in verbinding met creatieve aspecten. Een magazine heeft echt een commercieel doeleinde, waar een
zine vaak uitnodigd tot inspiratie, interesse en een gesprek met de maker. Vanuit zo’n gesprek is het natuurlijk nog steeds mogelijk om iets te verkopen of een deal binnen te slepen, maar de focus ligt op het design en handwerk aspect van de werken van SAARBARBAARS.
Om het een echte eye-catcher te maken, moeten de afbeeldingen erin van goede kwaliteit zijn, evenals het
papier en drukwerk wat hierbij komt kijken. Ook valt een groter formaat meer op en doet het luxer aan dan
een gewone a4 of zelfs a5. Het idee van een brochure is iets wat zeker voorkomen moet worden. De zine
zal op een duidelijke en mooie manier gepresenteerd moeten worden zodat mensen de behoefte krijgen om
erin te kijken. Denk hierbij aan een leren kaft of hoes, een duidelijke plek waar de zine komt te liggen, etc.
De kosten van een zine kunnen heel erg verschillen. In dit geval zal een zine (aangezien je vaak een
proefversie ook maakt) tussen de 20 en de 30 euro zitten. Er zijn online drukkers die goedkoper zijn, zoals
drukwerknodig.nl. Zij drukken en binden het boek op de gewenste en best geschikte manier.
De link hier naartoe is hieronder te vinden:
https://www.drukwerknodig.nl/boeken/?gclid=CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1EyxruyoQun_E8Qgi9M6bnNrtetNznNhs2ZF1spZtJHQdmEoDIgg5xShoCdKgQAvD_BwE
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SCHETS 3.
Het idee om de etui’s op een mooie manier te laten zien door ze
aan de muur te hangen is geen nieuw idee maar in deze schets
wordt er wel dieper op in gegaan. De etui’s zijn namelijk aan de
achterkant glad en hebben geen oppervlak dat aan een haak
kan hangen. Er zal dus iets anders verzonnen moeten worden.
Hiervoor zijn meerdere opties bedacht.
De bovenste schets laat een een waarschijnlijk bekend beeld
zien. De vorm van dit object doet denken aan een zwart rek
dat eerder gebruikt is voor SAARBARBAARS, maar toch niet
helemaal werkte. Het originele idee van dit ‘‘rek’’ is het gebruik
van een oude lijst en deze als het waren omwikkelen met zwart
elastisch touw. Deze gaan willekeurige richtingen op. De vormen
die hieruit onstaan dienen als ‘‘klem’’ waar de etui’s dus tussen
geplaatst kunnen worden. Hierbij kun je dus blijven afwisselen tussen kleur en compositie. Zoals net beschreven is dit het
originele idee. Nu kan hier ook een rek dat al in bezit is voor
herbruikt worden. Deze heeft ongeveer dezelfde vormen, en hier
kunnen de etui’s aan geklemd worden met clips. Het rek zou
omgebouwd kunnen worden in 3 verschillende panelen die hetzelfde zouden functioneren als het originele plan. De mogelijke
locaties hiervoor (Naast de ingang, tussen de buizen wanneer
die past, bovenaan de muur en aan de deur) blijven bij beide
hetzelfde. Wel zit je met een omgebouwd product aan bepaalde
afmetingen vast. Wanneer je het omgebouwde rek zou willen
combineren met de buizen, zou dit alleen in de lengte kunnen,
naast de ingang aan beide kanten.
Een andere variant die doorgeborduurd is op de vorige
schetsen, is hiernaast te zien. Hierbij is juist helemaal geen
gebruik gemaakt van een lijst of het rek. De buizen die er toch al
hangen worden op een andere manier benut. Het enige wat hiervoor nodig is, is een flinke afmeting elastisch touw. Het voordeel
hiervan is dat het ook makkelijk weer weg te halen of te veranderen is. Wel is het op niet veel plekken in de winkel op deze
manier mogelijk en passend. Dat hoeft op zich geen probleem
te zijn, aangezien het punt dat in de schets benut wordt op het
moment niet gebruikt wordt.
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In de schetsen hiernaast zijn nog andere verianten uitgewerkt voor
de etui’s. De bovenste schets benut net als de vorige schets de
buizen op een andere manier. Deze vorm (lussen dit in rijen onder
elkaar doorlopen) kan zowel aan een horizontale buis als een verticale buis gehangen worden. Zo kan er toch optimaal gebruik
gemaakt worden van plekken waar je bijvoorbeeld geen tas kwijt
kunt. Denk hierbij aan de lange palen naast biede kanten van de
ingang. Hier kan dit ophang systeem langs de palen als het waren
vastgezet worden zonder iets aan de etui zelf te veranderen. Dit is
een goede optie omdat het verplaatsbaar of makkelijk weg te halen is. Zo kun je blijven combineren en/of veranderen.
In de schets eronder is een hele simpele maar minder mobiele
oplossing ontstaan voor het presenteren van de etui’s. De etui’s
worden rechtop tegen de wand gezet en steunen op balkjes die dienen als plankjes. Om ze aandacht zoveel mogelijk op het product
te houden, zijn de plankjes klein, strak en wit. Met de afstanden
tussen elke plank kan gespeeld worden. Je krijgt een nette presentatie die zich volledig focust op het ontwerp van de etui’s. Het
enige (grote) nadeel is dat dit een vaste plek voor deze producten
bied. Dit betekent dus dat er verder weinig mogelijkheden zijn om
te veranderen of te vernieuwen.
Het advies na het bekijken van alle ideeen zou zijn om een combinatie te maken van een paar van deze schetsen. Hierbij ligt de
focus op de ontwerpen waar het elastieke touw in verwerkt zit.
Deze zullen eenheid vormen binnen het atelier en passen qua stijl
binnen de algemen stijl die er al is. Ook is er de optie om het elastieke touw te vervangen door leren banden. Dit komt overeen met
de producten, maar hierbij moet je wel oppassen dat mensen niet
denken dat het bij het product hoort.
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SCHETS 4. (uitgewerkt)
Voor de etalage werd er gekeken voor een
‘‘eye-catching’’ stellage, die zo nu en dan aangepast kon
worden voor wat afwisseling.
De tassen bij SAARBARBAARS zijn heel waardevol en dus niet
zomaar een ‘‘leuk tasje’’ zoals sommige klanten het product
zien. Het doel is om met deze opstelling de tassen de plek te
geven die ze verdienen.
In tegenstelling tot een normale tassenwinkel, is SAARBARBAARS nog steeds meer te zien als een atelier die haar werk
presenteert in de etalage. Dit is zeker een verschil met een gewone winkel die de producten in het schap heeft staan.
Om dit ook meer te communiceren naar de klant, is er gekozen
voor sokkels. Sokkels worden vaak gebruikt tijdens bijvoorbeeld exposities om werk van zijn mooiste kanten te laten zien.
Het wordt afgebeeldt als iets duurs en waardevols. Door de
producten van SAARBARBAARS op zulke sokkels te plaatsen
(zonder prijskaartje) krijgen mensen eerder de neiging om te
denken dat de tassen een hogere waarde hebben.
De plaatsing en hoogtes van de sokkels is wel speels gehouden
zodat er veel mee gevarieerd kan worden.
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fysieke platforms.
STEDEN.
Naast de eigen locatie van SAARBARBAARS, zijn er ook veel mogelijkheden te
vinden bij andere fysieke platforms. Hier zijn we al mee begonnen, bij HUTSPOT.
Vanuit HUTSPOT Breda zou het label een opstap kunnen maken naar grotere steden zoals Rotterdam of Amsterdam. Dit is ook waar we verwachten de meeste
tassen te zullen verkopen. Grotere steden hebben vaak een groter bereik van
mensen en dus trek je ook meer mensen aan van jouw doelgroep. Andere steden
(dichterbij) die ook interressant kunnen zijn (als tussenstap wellicht), zijn bijvoorbeeld Den Bosch, Utrecht of Antwerpen.
Den Bosch staat bekend als Design stad. Er zijn dan ook veel galleries, werkplaatsen en designbureau’s te vinden. De doelgroep die zich bezig houdt met
design, vindt het vaak belangrijker wat het idee achter een product is en wat de
kwaliteit is, dan de prijs. Dit is dus ook zeker interressant voor SAARBARBAARS.
Vooral de Vlughterstraat is een idee om goed in de gaten te houden. Hier zijn veel
winkels te vinden die zich bezig houden met bijvoorbeeld design, keramiek, en
textiel. De grote massa zal niet in deze straat komen, maar wel de specifieke doelgroep die SAARBARBAARS wil bereiken.
Verder is Utrecht een bekende stad vanwege de leuke unieke winkels en vele
conceptstores. In tegenstelling tot Den Bosch passen de producten van SAARBARBAARS hier juist beter in het centrum (aan de grachten). Hier zijn namelijk alle
unieke kleinere winkels te vinden.
Antwerpen is heel interressant omdat Belgie dan betrokken wordt in de doelgroep.
Over het algemeen is de kleding in Belgie meer praktisch ingesteld en kan het wel
eens als ‘‘ouderwets’’ gezien worden (eigen ervaringen). Antwerpen loopt daarintegen meer met Nederland mee als je kijkt naar de winkels en producten die er
te verkrijgen zijn. (Gent is hier heel erg mee te vergelijken, dus ook deze stad kan
interressant zijn).
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CONCEPTSTORES.
Een makkelijke manier om in andere steden verkooppunten te hebben zonder het
huren van panden, is via een conceptstore of andere winkel. Dit zijn drie ‘‘conceptstores’’ die geschikt zullen zijn voor SAARBARBAARS.

YOUNG DESIGNERS UNITED (Amsterdam)
Young designers United biedt beginnende
kledingdesigners een podium in hun winkel. Nu is SAARBARBAARS net een stapje
verder dan helemaal in het begin, maar het
kan waarschijnlijk wel een opstap zijn naar
naamsbekendheid in Amsterdam.

DSIGN (Amsterdam)
Deze winkel heeft maarliefst drie locaties in
Amsterdam. Ze verkopen vooral producten
zoals tassen en andere accessoires. Stuk
voor stuk zijn dit unieke items. De prijsklasse
komt goed overeen met die van SAARBARBAARS. Een klein twijfelpuntje is de doelgroep die op deze winkel afkomt. De leeftijd
hiervan zal iets hoger liggen.

Hieronder via de link staat aanvullende
informatie over YDU.

Hieronder via de link staat aanvullende informatie over DSIGN.

https://www.youngdesignersunited.com/blog/
who-we-are

https://www.dsign.amsterdam/

MOOD Conceptstore (Nijmegen)
MOOD Conceptstore werkt vooral samen met jonge designers en labels. Deze winkel werkt niet alleen vanuit een
fysieke winkel maar heeft ook een webshop. Verder is een
ander interressant aspect het feit dat ze workshops geven
in samenwerking met de designers.
Hieronder via de link staat aanvullende informatie over
MOOD Conceptstore.
https://www.mood-conceptstore.nl/about/
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SWANMARKET
Dit is een heel toegankelijke manier om in andere steden meer
naamsbekendheid te genereren. Ook is het niet onbekend, aangezien
SAARBARBAARS al een keer eerder op een Swan Market heeft
gestaan. Dit was een prima eerste ervaring, maar er is geen winst uit
gehaald. Met de ervaring van afgelopen keer gaan we kijken hoe we
meer zouden kunnen verkopen.
Denk hierbij aan toegankelijke ‘‘meepakkers’’. De etui’s zijn hier een
heel goed voorbeeld van. Het is geen grote uitgaven en mensen hebben toch iets leuks van SAARBARBAARS mee kunnen nemen. De
sleutelhangers en promobags zullen ook zeker goed werken hierdoor.
Wat ook zeker geproduceerd zou kunnen worden voor de markt, zijn
de portemonnee’s. Verder is er zeker ook de kans dat mensen een
tas kopen (een grotere aankoop dus). De B1 (&B2) Roll up is kenmerkend voor het label en zou dus niet mogen ontbreken.
Wat ook interressant kan zijn, is een speciale actie tijden het event.
Denk hierbij aan:
- Gratis Promobag bij besteding van 35,00.
-B1 + sleutelhanger voor 100, 00.
Natuurlijk is dit aan te passen op het aanbod en de vraag van dat
moment.
PRAKTISCHE INFORMATIE
DEELNAME KOSTEN 2020
Let op: prijzen zijn exclusief BTW (21%)
Swan Market (alle locaties behalve Swan Market Antwerpen)
- 2 meter stand (eerste keer deelname aan Swan 43,50)

- 2 meter stand: 57,50

- 4 meter stand; 97,50
- Food/Juice stand: 105
- Coffee stand: 127,50
- Hoekkraam: 15,75 (alleen mogelijk bij reserveren van stand)
-Elektriciteit: 26,50
Swan Market Antwerpen
- 2 meter stand (eerste keer deelname aan Swan 43,50)
- 2 meter stand: 67,50
- 4 meter stand: 107,50
- Food/Juice/Coffee stand: 135
- Hoekkraam: 20 (allen mogelijk bij reserveren van stand)
- Elektriciteit: 26,50
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online platforms.

Online platforms zijn tegenwoordig niet meer te vermijden en zijn een must als je
bij wil blijven. Hier ligt dus een kans voor SAARBARBAARS. Ondanks dat er al een
webshop en heel actief social media account zijn, kan er veel meer uit het online
gedeelte van SAARBARBAARS gehaald worden.
Zowel via advertenties op social media als via andere online platforms zijn er mogelijkheden. Allereerst wordt er onderzoek gedaan naar de online platforms die al
gebruikt worden op het moment. Is dit een goede keus en past dit bij de doelen
van het merk? Ook wordt er gekeken naar een optie die nieuw is. Deze worden met
elkaar vergeleken en hieruit volgt een conclusie. Hierna (in een apart klein onderzoek) wordt social media behandeld.
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STAPPEN-SHOPPEN
Stappen-Shoppen is een platform waar mensen informatie over jouw bedrijf kunnen
vinden. Dit is makkelijk aangezien veel mensen die een dagje op stap gaan in Breda
vaak deze site bezoeken. Maar dit is niet het enige wat Stappen-Shoppen te bieden
heeft. Er is de optie om een event bekend te maken. denk hierbij bijvoorbeeld aan
een zoveel-jarig bestaan, een opening, etc. Dit krijgt een veel groter podium en zal
dus meer mensen trekken. Ook is er de mogelijkheid om bepaalde aanbiedingen en
deals bekend te maken.
Door het up-to-date houden van de Stappen-Shoppen pagina, komt SAARBARBAARS professioneler over. Ook kun je, door posts via social media op deze pagina
te delen, meer volgers verzamelen doordat je weer andere mensen bereikt.
Wanneer mensen dan op de SAARBARBAARS pagina terecht komen, zullen ze dus
ook actuele updates en posts te zien krijgen.
Ook zijn er een aantal minpunten aan het platform.
Ten eerste is dat de prijs die je betaalt om op de site en het magazine te komen.
Deze is aardig hoog in vergelijking met de functies en het bereik wat stappen-shoppen heeft. Qua bereik komen we gelijk aan bij het volgende punt, namelijk dat
stappen-shoppen gelinkt is aan de Breda City App en hierdoor dus vooral rondom
Breda (en een klein percentage toeristen) bereik heeft. Wel kun je via de site bijvoorbeeld Oosterhout of Den Bosch City App aanklikken, maar dit is geen directe
verbinding. Het laatste punt is het aantal vieuws. Eigenlijk is dit aantal heel positief, maar of het nou zo veel verschil maakt met een paar facebook advertenties,
dat valt te betwijfelen. En buiten het bekijken van SAARBARBAARS gebeurd er
niet veel anders. De weg naar het kopen van een tas heeft nog heel veel stappen
te gaan terwijl die eigenlijk met 1 klik zou moeten kunnen. Facebook en instagram
hebben hier goede opties voor maar deze zullen behandeld worden in het aparte
onderzoek. Op een ander soort platform, bijvoorbeeld een webshop, zou het kopen
van iets ook binnen 1 klik kunnen.
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TROUVA
Dit is een alternatief online platform op bijvoorbeeld stappen-shoppen. Trouva
werkt als een soort online conceptstore met creatieve merken van de UK en Europa. Hierbij is de prijscategorie heel breed. SAARBARAARS zou hier zeker tussen
passen als we kijken naar de stijl en de andere merken op de site. Ook zijn er wel
een paar Nederlandse bedrijven op te vinden, maar (nog!) niet veel. Hier zou SAARBARBAARS dus in voor kunnen lopen. In tegenstelling tot stappen-shoppen is dit
een webshop platform. Mensen die hier op kijken zijn dus vaak ook van plan iets
te kopen, waardoor de drempel een stuk kleiner is. Mensen kijken dus niet alleen
maar kopen ook.

Voor SAARBARBAARS is het belangrijk om naar voren te komen vanwege het
unieke design en het handwerk dat hierbij komt kijken. Het naai atelier of reparateur
imago moet een mindere rol krijgen dan dat het nu heeft. Trouva werkt veel samen
met echte designmerken zoals bijvoorbeeld HAY. De bezoekers van deze site zullen
dus ook eerder de indruk hebben van een designmerk en dit is zeer positief. Omdat
mensen op deze manier naar de producten kijken en daarbij weten dat het handgemaakt is, zullen ze vaak ook niet opkijken van de prijs.
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online bekendheid.
Online reclame is een makkelijke en niet-al-te-dure manier om naamsbekendheid te
genereren en te zorgen voor meer potentiele klanten. Maar hoe bereikt SAARBARBAARS nou een bepaalde doelgroep? Dit hangt af van verschillende factoren. Eerst
kijken we hiervoor naar het algemene gedrag van de ‘‘online’’ consument in Nederland. Hierna gaan we deze informatie toepassen en testen bij de doelgroep van
SAARBARBAARS.

Om te beginnen met de social media account van SAARBARBAARS. Het is al heel
fijn dat het label op Facebook en Instagram zonder problemen te vinden is. Ook is
er een zekere samenhang te vinden tussen de accounts en verwijzen ze onderling
naar elkaar en naar de webshop.
De stap van een post op instagram bekijken en daarna op de site een tas bestellen
zou ook kleiner gemaakt kunnen worden. Zo ligt de drempel lager voor de klant en
zal er sneller iets online besteld worden. Mogelijkheden hiervoor zijn advertenties
die direct de knop ‘‘shoppen’’ aanbieden.

40

WANNEER KIJKEN NEDERLANDERS
ONLINE?
FACEBOOK EN INSTAGRAM
De beste tijden voor het posten van advertenties
op Facebook zijn verrassend genoeg doordeweeks. Uit algemene cijfers blijkt dat er op zaterdag en zondag minder interactie terug te vinden
is dan op doordeweekse dagen. Dit kan natuurlijk
komen doordat mensen in het weekend er meer
op uit gaan en dus minder vaak op social media
kijken om zich te vermaken. Verder blijkt dat Nederlanders in het algemeen vaak tijdens de lunchpauze en na het werk online een kijkje nemen.
Onder de jongeren kijkt ook een groot deel in de
ochtend op social media, maar doet hier vervolgens weinig aan interactie met posts.
De beste tijd om dus te posten op Facebook ligt
tussen 12:00 en 15:00 uur. De voorkeur ligt hierbij richting 12:00 uur aangezien veel lunchpauzes
als rond die tijd beginnen. Verder zijn woensdag
en donderdag de meest interactieve dagen. Hier
lees je meer over in ‘Wanneer kopen nederlanders online?’
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WANNEER KOPEN NEDERLANDERS ONLINE?
Uit een onderzoek dat beslist.nl heeft gedaan onder de Nederlandse consument is
gebleken dat de meeste online orders plaatsvinden op woensdag in de avond. Maar
waarom woensdag?
- Vaak willen mensen cadeau’s en bepaalde boodschappen voor het weekend in huis
hebben, en aangezien de meeste webshops 1 tot 2 dagen verzendtijd hebben, komt
woensdag precies goed uit.
- Ook hebben mensen het doordeweeks vaak te druk om naar een fysieke winkel te
gaan.
In de ochtend hebben mensen minder snel de neiging om vanuit een advertentie ook
daadwerkelijk wat te kopen. Dit verandert in de loop van de middag naar de avond
toe. Als je hier zelf over nadenkt, zal het waarschijnlijk ook een stuk logischer klinken
dat je in de avond online een tas koopt dan bijvoorbeeld vroeg in de ochtend.
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bonus
project.
MANNELIJKE FANNYPACK (proces)
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test.
TEST.
test.
HOE HEBBEN HET ONTWERP EN HET MATERIAAL INVLOED OP DE
DRAAGBAARHEID VAN HET PRODUCT?
(Uitslagen testpersonen)
materiaal:
Tijdens het dragen van de tas in de eerste fase merkten de testpersonen
dat deze afgaf na een tijdje dragen. Ook wanneer het leersoort tegen een
andere stof aan wreven bleek dat deze vegen achterliet. De mogelijke oorzaak is het feit dat de tas van waxleer gemaakt is. Een oploosing hiervan
bleek het invetten en insprayen van het leer te zijn.
De bewerkte tas bleek bij testpersonen veel beter te gaan. Deze kon, zoals
het hoort, langere tijd achter elkaar op een wit shirt gedragen worden
zonder vegen.
Verder zijn er alleen maar positieve reacties gekomen als het gaat om de
stevigheid en het uiterlijk van het materiaal. De matte look van het leer geeft
de tas een rauw randje.

ontwerp:
- De platte vorm is heel praktisch voor onder een jas of jack. Dit doet denken aan de binnenzakken die vaak in mannenjassen te vinden zijn.
- De passenvakjes zijn zeer handig voor passen zoals een ov en bonuskaart. Voor belangrijkere passen zijn de vakjes iets te risicovol.
- Voor de belangrijkere passen wordt vaak het achterste ritsvakje gebruikt. Dit is goed beschermt. Ook spullen die minder vak gepakt hoeven te
worden zijn makkelijk in het vakje te stoppen. Dit omdat het ‘‘het minst
bereikbare’’ vakje is van de tas.
- De man kan de tas op verschillende hoogtes dragen vanwege de verstelbare band, maar op de testpersoon zat de tas het fijnst wanneer deze wat
hoger op de romp viel (onder de oksel door).
- Bij de vrouw zijn de manieren van dragen iets beperkter, namelijk vooral
onder de borst door. Wel is dit een hele fijne manier van dragen en is dit
esthetisch gezien ook heel mooi.
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slot.
Ik hoop dat ik met deze ‘‘nieuwe inzichten’’ wat problemen heb op kunnnen lossen of inspiratie heb kunnen geven. Een groot deel van het onderzoek
en alle schetsen zijn al bekend gemaakt tijdens mijn stageperiode, maar waarschijnlijk is er ook wel het een en ander aan nieuwe dingen te vinden. Als
bijlage heb ik mijn dummie toegevoegd die vol staat met mijn proces voorafgaande aan dit onderzoek en ook mijn leerproces. Hier zijn ook mijn uitgewerkte schetsen in zoals de etalage en de tas die we samen hebben ontworpen.
Ik ben heel dankbaar voor deze stage en hopelijk tot binnenkort!
- Jitske
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