
Sneeuwballengevechten, sleeën en iglo’s bouwen... het kan allemaal in de 

nieuwe must-haves van WE Fashion! Dit seizoen lanceert het merk haar eerste 

ski-collectie voor kids. Met o.a. jassen, broeken en bijpassende accessoires, 

zoals nekwarmers, handschoenen en wanten. Alles wat je nodig hebt 

voor een dagje sneeuwpret! Met deze items - gemaakt van winddichte en 

waterafstotende materialen, mét fleecevoering - zijn kids helemaal klaar 

voor alle winterse avonturen.  

Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en 

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT.

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via online partners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

WE Fashion: Liselotte van de Lustgraaf - Johansen | PR & Brand Activation manager | +31 6 5575 3952

liselotte.van.de.lustgraaf@wefashion.com | press@wefashion.com | wefashion.com

De nieuwe ski-collectie van WE Fashion is vanaf nu exclusief verkrijgbaar op 
wefashion.com en geselecteerde online partners, vanaf maat 92 t/m 176. 

De prijzen variëren van € 12,- voor een nekwarmer tot € 90,- voor een sneeuwpak. 

NIEUW BIJ WE FASHION: 
SKI-COLLECTIE VOOR KIDS 


