beste
DEAlers,
‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter
te worden.’
Deze spreuk heb ik de afgelopen maanden
met me meegedragen. De essentie van de
spreuk is dat je jezelf moet blijven verbeteren
om continuïteit en groei te realiseren. De
spreuk laat verder zien dat daar niet persé
een reden voor nodig is, zoals bijvoorbeeld
mindere omzetcijfers of een vastgelopen
carrière. Bezig zijn met je onderneming of je
eigen carrière is essentieel om fris te blijven
én bestaansrecht te hebben. Proactief in
plaats van reactief. Dit is eigenlijk het DNA van
Power Workwear. We willen voorop
lopen met onze collecties, we willen dealers
informeren, enthousiasmeren en motiveren
om vooruit te kijken. Samen optrekken en
vanuit mogelijkheden denkend opzoek naar
onderscheidend vermogen, opzoek naar
groei!
Als we kijken wat we de afgelopen maanden
aan nieuws hebben gebracht dan zijn we ook
overtuigd dat u nieuwe mogelijkheden krijgt
om uw onderneming verder vorm te kunnen
geven. Ik weet zeker dat we als importeur, en
u als dealer op alle vlakken mee moeten doen.
Specialisme uitgebreid met een slim
randassortiment zodat een one-stop-shopping
beleid uitgevoerd kan worden. Kwaliteit en
gemak, daar heeft de markt oren naar. We
merken dat elke dag weer in onze aanvragen
en type producten die worden afgenomen.
Ik wens en hoop dat jullie allemaal net zo
positief zullen zijn als wij. Wanneer u verder
met mij wil spreken over onze ideeën en
filosofie?... Ik kom graag langs om met u
samen na te denken wat dit voor uw
onderneming kan betekenen.
RUBen ijskes

beurs
We hebben inmiddels de beurs Safety&Health@Work achter de rug. Deze beurs
vond plaats in Ahoy Rotterdam.
Voor Power Workwear was het een uitgelezen moment om ons nieuwe merk
Terra op de markt te zetten. Zoals u op de foto’s kan zien hebben we doormiddel
van signing en de catwalk het merk geherintroduceerd onder een groot publiek.
De eerste presentaties zijn gedaan en de reacties zijn geweldig!
Verder hebben we ons PBM pakket getoond en ook daar ontdekte we dat er veel
behoefte is op de eindgebruikers markt. Power Workwear selecteert n.a.v. de
beurs met welke dealer we deze potentiële opdrachten vorm gaan geven. Wat is
het toch belangrijk om iedere keer weer vraag te creëren.
Sunwill was ook prominent bij ons op de stand. De collectie is zeer uitgebreid en
heeft o.a. een unieke chino-lijn voor dames en heren. Ook op de catwalk hebben
we extra aandacht gegeven aan de Sunwill collectie. Ondanks het ruime aanbod
aan representatieve merken is er veel vraag naar Sunwill producten. We zullen de
opdrachten via ons dealernetwerk uitrollen.
Check de laatste pagina voor de foto’s van de beurs.

terra

TErra
Met trots kunnen wij u mededelen dat er een nieuw merk
aan ons sterke assortiment is toegevoegd. Terra is
opgericht door een Nederlander genaamd Ab Aleven,
geboren op 18 augustus 1929 in Doetinchem. Ab Aleven
komt uit een echte schoenmakersfamilie, want Ab’s vader,
groot- en overgrootvader zaten al in het vak. Ab zag
weinig perspectief in een loopbaan in de schoenenwinkel
van zijn vader.
Het schoenenvak trok hem echter wel, daarom volgde
hij in Waalwijk een opleiding tot modelleur en designer
en maakte deze af. Na zijn dienstplicht van 2 jaar ging Ab
werken bij Renata Kinderschoenen in Oisterwijk, maar al
gauw ontstonden er plannen om te emigreren. Zo is Ab
samen met zijn vrouw Riet Nuijten in de jaren 60 vanuit
Doetinchem naar Canada verhuisd en hebben ze daar een
fabriek gekocht. Dit is het begin van Terra.
Wat begon als een klein bedrijf in Harbour Grace,
Newfoundland, is in 40 jaar tijd uitgegroeid tot ‘s werelds
toonaangevende merk van hoogwaardige kwaliteit
veiligheidsschoenen.
Voor meer informatie ga naar onze website
www.powerworkwear.nl klik op merken en open de
merkenpagina van Terra.

nieuwe artikelen

safety light

2811-254

In de Safety lijn zijn nu enkele ‘light’ artikelen toegevoegd. Het
gaat om de jack 1501-520, de broek 2501-525 en de Amerikaanse
overall 3511-525. Het doek hiervan zal 245 g/m2 zijn in plaats van
300g/m2. Beschikbare kleuren zijn geel/navy (3806) en oranje/
navy(1006).

Deze broek van F.Engel is nieuw in ons
assortiment vanwege de hangende
gereedschapszakken. Dit nieuwe artikel is ook
verkrijgbaar in de korte versie 6811-254.

9045-178
Verkrijgbaar in de maten XS
t/m 4XL. De nieuwe kleuren
passen perfect bij de Galaxy
collectie. Beschikbare
kleuren zijn bosgroen(53),
zwart(20), Antraciet(79) en
inktblauw(165).

5xl en 6xl
Het kan u niet ontgaan zijn, de prachtige Galaxy lijn van F.Engel.
Naast de nieuwe kleuren en artikelen in deze lijn, zijn er nu ook
grotere maten beschikbaar. Dit geldt voor de bovenkleding, welke
voorheen standaard tot 4XL leverbaar was en nu ook leverbaar zal
zijn in 5XL en 6XL. Het T-shirt 9810-141 is o.a. verkrijgbaar in deze
maten.

9810-141

Sunwill

sunwill
Dé oplossing op het gebied van representatieve kleding
voor uw bedrijf. Is uw bedrijf toe aan een nieuwe
uitstraling op gebied van bedrijfskleding? Sunwill heeft de
oplossing. Colberts, pantalons en rokken met een
uitstekende pasvorm en subtiele details.

Fitted fit

Vliegtuigen, treinen, auto’s en… de juiste broek. Men krijgt
nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Het
afgeven van het juiste signaal vanaf het begin van een
zakelijk gesprek is van groot belang. Wat u op dat moment
draagt, speelt daarin een belangrijke rol. Hoewel
gekreukte kleding u niet direct de deal zal kosten; het zal u
zeker niet helpen om de klant over de streep te trekken.
Sunwill heeft zijn assortiment uitgebreid met een reeks
nieuwe modellen. De Chino Fitted Fit(10317-445) en
Chino Modern Fit(10517-445) zijn o.a. nieuw in het
assortiment en verkrijgbaar in de kleuren Black(100), Dark
Sand(240) en Navy(400). De kleur Charcoal(110) hopen we
deze winter te kunnen leveren. Voor de vrouwen hebben
ze een nieuwe korte rok aan het assortiment toegevoegd.
Deze is verkrijgbaar in de kleuren Black(100), Grey(125) en
Navy(400).

modern fit

Ook biedt Sunwill u een presentatie voor in de winkel aan zoals u deze op de afbeelding ziet.
Als u geïnteresseerd bent in deze presentatie en u wilt weten hoe u aan deze presentatie
kan komen neem dan contact op met uw accountmanager of de binnendienst van Power
Workwear, deze is te bereiken op het nummer: +31(0)348-750370.

foto's beurs

