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“We aspire to inspire,
not to dictate.

Because beautiful clothes
feel right.”

- CAROLINE MEWE-
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Caroline Mewe

FILOSOFIE

“Not just pretty but fair.
Wear what

you stand for.”

Alchemist is 12 jaar geleden opgezet
door Caroline Mewe. Ze begon met
een T-shirt lijn van organisch katoen,
maar dit groeide later uit tot een
volledig kledingmerk. Alchemist was de
pionier van de duurzame kledingmerken.
Caroline is opgegroeid op Terschelling.
Dit is ook haar inspiratiebron. Het lichte,
kwetsbare van Terschelling combineert
ze met het gedurfde, en vernieuwende
van de stad.

De filosofie van Alchemist is dat
vrouwen zich zelfverzekerd, mooi en
vrouwelijk mogen voelen in hun
duurzame en eerlijk geproduceerde
kleding. ‘’Not just pretty, but fair. Wear
what you stand for.’’ Caroline wil ‘high
end fashion’ produceren.
‘’An Alchemist woman is beautiful in
many different ways: a woman with that
little bit of extra.’’

We geloven dat mensen
geen losstaande wezens
zijn, maar verbonden zijn
met hun omgeving.

GOLDEN CIRCLE

		
W hy

Het maken van
duurzame en
hoge kwalitateit
luxury fashion op
een eerijke manier.

W hat

Het verhaal gaat dat
alchemisten zochten naar
een formule om goud
te maken. Ze wilden het
gewone omzetten in het
allermooiste. Door losse
stoffen samen te laten
smelten wilden ze het
hoogst haalbare maken.
Alchemist volgt dat idee en
gelooft dat chemie begint als
de verschillende elementen met
elkaar in aanraking komen.

		

How

“At Alchemist our mission is to
combine luxury fashion with an

MISSIE

honest lifestyle.”

De missie van Alchemist is dat ze zo
duurzaam en transparant mogelijk
kleding willen produceren.
Kwaliteit speelt een grote rol.
Luxe kleding combineren met een
eerlijke levensstijl.
Elk jaar creëren ze met zorg en
aandacht twee collecties. Deze
collecties stemmen ze af op hun
eerdere collecties, zodat deze goed
te combineren zijn. Er zitten hoge
kwaliteitseisen aan hun materialen en

de productiewijze ervan. De kleding
moet niet alleen mooi zijn, maar ook
lang meegaan. Want dat is ook
duurzaam.
Alchemist vindt dat de productie van
begin tot het eind op een ethische
en duurzame manier moet gebeuren.
Ook vinden ze transparantie over hun
methodes belangrijk. Iedereen die aan
de productie meewerkt, moet veilig
kunnen werken en een leefbaar loon
ontvangen.

VISIE
De visie van Alchemist is heel duidelijk.
Bewustwording creëren met betrekking
tot duurzame kleding, en zelf een
zo klein mogelijke ecologische
voetafdruk achterlaten op onze aarde.
Een relevant merk zijn in duurzame
kleding en een golf in beweging zetten,
die door blijft rollen.
Op dit moment wordt alle kleding
geproduceerd in Europa, maar hun
droom is om de productie terug te
brengen naar Nederland.

Een alchemist is een natuurfilosoof, die
als doel heeft om gewone materialen in
goud te veranderen.
‘’By fusing together different substances,
they hoped to create the most precious
material in the existence. We persue
that same dream.’’

“Producten die lang meegaan, niet schadelijk
voor milieu zijn en mensvriendelijk
gemaakt zijn.”

DUURZAAM

KWALITEIT

KERNWAARDEN
“Producten voldoen aan de normen en
behoeften van de klant.”

VROUWELIJK

“Hoge kwaliteit, mooi, verzorgde kleding.”

ZELFVERZEKERD
“Sterk vertrouwen in eigen kunnen.”

LUXE

TRANSPARANTIE

“Eigenschappen zoals elegantie en
schoonheid bij een vrouw.”

“Productie is doorzichtig en eerlijk.”

Caroline Verlaan
46 jaar

Caroline is een 46 jarige vrouw. Ze is
getrouwd en heeft 2 kinderen, waarmee
ze in Amstelveen woont. Ze heeft een
HBO opleiding tot managementassistent
gevolgd en is nu directiesecretaresse.
Ze heeft een vrij hoog inkomen.
Caroline is een zelfstandige,
zelfverzekerde en zorgzame vrouw. Ze
zorgt zowel voor haar naasten als voor
het milieu. Ze geeft om het klimaat en
vindt dat we met z’n allen ons steentje
moeten bijdragen om onze ecologische
voetafdruk te verkleinen.
Haar hobby’s zijn shoppen, sporten en
wandelen in de natuur. Ze gaat twee
keer per week naar de sportschool.
Daarnaast leest ze graag romans.
Ze kijkt het liefst naar een drama film

of serie, maar houdt ook wel van iets
informatiefs.
Ze is erg sociaal en houdt van
gezelligheid. Op verjaardagen maakt
ze met iedereen een praatje. Ook
houdt ze ervan om uit eten te gaan.
Het liefst naar een luxer restaurant.
Ze is fan van van Adele, Glennis Grace
en Alicia Keys. Dit vindt ze echte
powervrouwen met een mooie stem. De
merken die ze leuk vindt zijn Studio Jux,
Miss Green, Sandwich, Massimo Dutti,
Vanilia, Holland & Barett en Ekoplaza.
Haar ideale vakantie is lekker op een
camping in Italië. De zon, de natuur, de
stadjes en het eten vindt ze heerlijk.

BESTAANDE KLANT

Laura is een 35-jarige vrouw. Ze is
getrouwd en heeft 3 kinderen, waarmee ze
in Haarlem woont. Om hun gezinnetje af
te maken, hebben ze een hond. Ze wonen
aan de rand van de stad in een huis met
een grote tuin.
Ze heeft een HBO-studie gedaan in
psychologie en heeft nu een baan als
bedrijfspsycholoog. Haar inkomen ligt
hoog. Ze werkt hard, maar houdt ook
genoeg vrije tijd over om te ontspannen.

Laura de Haan
35 jaar

Deze balans vindt ze belangrijk. In haar
vrije tijd doet ze aan yoga, leest ze een
boek of gaat ze met de hond naar het
bos of het strand. Ook houdt ze ervan
om te koken. Ze kiest voor biologisch en
Fairtrade en vindt het leuk om daar een
lekkere maaltijd van te maken
Ze is een intelligente, zelfbewuste en
zelfverzekerde vrouw. Ze weet wat ze
wil en maakt dan ook bewuste keuzes.
Verbinding, gezondheid, duurzaamheid,
transparantie en kwaliteit zijn voor haar
belangrijke begrippen. Ze geeft zowel om
haar medemens als om het milieu. Ze vindt
dat dat we samen verantwoordelijk zijn
om goed voor onze planeet te zorgen,
zodat onze kinderen later ook nog op
deze planeet kunnen leven. Daarom vindt
ze dat we met z’n allen ons steentje
moeten bijdragen om onze ecologische
voetafdruk zo klein mogelijk te maken.
Ze is erg sociaal en houdt van
gezelligheid. Ze gaat graag op pad met
het gezin en spreekt ook haar vriendinnen
nog regelmatig. Met haar vriendinnen

gaat ze graag naar de Spa of naar
een café of restaurant. Dit zijn vaak
hippe en biologische tentjes.
Verder is ze een romantisch en warm
persoon. De boeken die ze leest zijn
vooral romans. Ze kijkt het liefst naar
romantische/drama films en series, maar
houdt ook van iets informatiefs.
Op het gebied van mode vindt ze het
belangrijk dat het mooie stoffen zijn
van goede kwaliteit. Ze let erop dat
de producten die ze koopt duurzaam
zijn en op een eerlijke manier zijn

geproduceerd. Haar stijl is vrouwelijk,
stoer, romantisch en comfortabel.
Haar ideale vakantie is er eentje
waarbij ze veel mooie natuur kan
bekijken, en waar ze veel over de
cultuur van het land kan leren. Ze
gaat graag met haar gezin op reis
naar een ver land om daar rond te
reizen, maar vind het ook heerlijk om op
een camping in Frankrijk te zitten. Een
safaritocht in Afrika staat nog op haar
bucket-list.

IDEALE KLANT

OPPORTUNITY

STRENGHT

Verjonging

Duurzaamheid

Beter overbrengen van
de identiteit op de
doelgroep

Hoge kwailiteit
Eerlijke productie

Beter adverteren

Transparantie

Website verbeteren

Sfeervolle Instagram

Fysieke winkel

Te duur

Kleine collectie

Instagram matcht niet
met de website

Alleen voor vrouwen
Geen variatie in
kledingstijl

Geen eigen winkel

Saaie website

Brand niet bekend bij
de doelgroep

Verkopen alleen in
multibrandstores

De kleding is heel
basic

WEAKNESS

THREAT

Duurzaam
heid

-

Miss Green: 4,5
MUD jeans: 4
Armed Angels: 4
Alchemist: 3,5

Score van 1 - 5

verschillende merken, één doel

CONCURRENTIE

MUD JEANS
Mud jeans is opgericht door Bert van
Son in 2013. Door zijn ervaring in de
kledingindustrie ontdekte hij hoe vuil
en oneerlijk de industrie is. Hij wilde
wat veranderen, beginnend bij het
populairste item: jeans.
Mud jeans streeft naar een goede
kwaliteit, ethische jeans beschikbaar voor
meerdere mensen.

ARMEDANGELS

Visuele
beeldtaal

-

Miss Green: 2,5
MUD jeans: 4
Armed Angels: 4,5
Alchemist: 3,5

+

lease a jeans (recycling)
+ GOTS- certified

Armedangels is een Duits merk dat in
2007 is opgericht door Anton Jurina
en Martin Höfeler. Hun missie is om
eerlijke werkconditities te combineren
met duurzame, hoge-kwaliteit design.
Ze focussen zich niet op de laatste
trend, maar op moderne, hedendaagse
collecties. Fair fashion in plaats van
Fast fashion. Dat is waar ze voor staan.

+

Collectie

Productie

-

-

Miss Green: 3
MUD jeans: 3,5
Armed Angels: 4
Alchemist: 3

Miss Green: 4
MUD jeans: 4
Armed Angels: 4
Alchemist: 4,5

Bold, strong, visual language
+ Bigger collection
+ GOTS- certified, Fair Wear foundation,
Faritrade

MISS GREEN
Miss Green is in 2008 opgericht door
Maaike Groen. Haar missie is het
ontwerpen van duurzame kleding die
ze zelf zou dragen, zoals elegante
jurkjes en hippe broeken. Stuk voor stuk
comfortabel, zacht, persoonlijk en van
hoge eco kwaliteit. Tegelijkertijd wil ze
werken zoals we willen leven, met liefde
en respect voor de wereld en de mensen
om ons heen.

+

Academy
+ Only Dutch GOTS- certified brand

“It’s a pretty, but
fair life.”

CONCEPT
Alchemist heeft een sterke identiteit, en
een duidelijk doel: “combining luxury
fashion with an honest lifestyle.” Helaas
kent een groot deel van hun doelgroep
hun niet, omdat ze hun kleding alleen in
mulitibrandstores verkopen.
De huidige doelgroep wil een eerlijke
en duurzame levensstijl opbouwen.
Zo willen ze mooie, duurzame kleding
kopen, maar ook recyclen, fairtrade
eten etc. Het probleem is vaak dat er
een gebrek is aan kennis en middelen
om zo’n levensstijl op te bouwen.
Alchemist kan hun kennis hierbij inzetten,
omdat het merk al eerlijk en duurzaam
is.
Het concept is dan ook om niet
alleen als merk een eerlijke levensstijl

te hebben, maar de klanten deze
levensstijl ook te laten ervaren. Want “It’s
a pretty, but fair life”.
Hiervoor wordt er een Alchemist
concept store opgezet. Dit wordt een
plek waar de indentiteit van Alchemist
fysiek tot leven komt, er een persoonlijke
band met de klant kan worden
opgebouwd en waar een duurzame en
eerlijke community kan ontstaan.
Daarnaast komt er een app, waarmee
je de kledingstukken kunt scannen
om meer te weten te komen over de
productie ervan. Verder komen er
interactieve campagnes en IG-tv’s;
en komen er gastsprekers langs bij de
Alchemist concept store.

KLEDING

katoenplant

MATERIALEN

tencel

Om de kwaliteit van verschillende items
te kunnen behouden, mengt Alchemist
hun garen met synthetische vezels zoals
acryl, polyamide en polyester.

Waar mogelijk kiezen ze voor
geregenereerde of gerecyclede vezels.
De reden waarom ze nog steeds
gebruik maken van deze vezels is
omdat ze willen dat hun kledingstukken
lang meegaan. Vooral breiwerk kan erg
zwak zijn wanneer het niet gemengd is
met synthetische garen, waardoor de
kans op pillen en uitrekken vergroot en
je kledingstuk veel korter mooi blijft.

linnen stof

Alchemist werkt met natuurlijke
materialen. Deze materialen zijn
duurzaam geproduceerd en zijn bijna
altijd gecertificeerd. Ze geven de
voorkeur aan materialen die je koel
houden in de zomer, maar ook warm
houden op koudere dagen zoals wol,
katoen en linnen.

46,3 % van de collectie is katoen.
Alchemist gebruikt biologisch
katoen (GOTS-gecertificeerd), BCIgecertificeerd katoen en een heel klein
beetje conventionele katoen.
0,6% van de collectie is wol van
alpaca’s en mulesing-vrij merino
wol. Deze wol haalt Alchemist bij
leveranciers die gecertificeerd zijn en
waarbij de dieren niet hoeven te lijden
voor hun wol.

RECYCLED MATERIALS
9,3 % van de collectie is gemaakt
van geryclede materialen, waaronder
ECOTEC. ECOTEC is materiaal
gemaakt van de productieafval van
weven en breien. Ook gebruiken ze
gerycled linnen, denim en wol.

NATURAL SYNTHENTIC
MATERIALS
12, 7% van de collectie is van het merk
Tencel dat op duurzame wijze Lyocell,
Modal en EcoVero maakt. Het zijn
biologisch afbreekbare vezels gemaakt
op basis van hout.

LEATHER
0% van de collectie is van leer. In
plaats daarvan maken ze gebruik van
veganistische alternatieven.

ARTIFICIAL FIBERS
(PLANTBASED)
21,9% van de collectie is viscose,
een kunstmatig vervaardigde
vezel gemaakt van houtvezels. Het
productieproces hiervan is minder
milieuvriendelijk dan de nieuwere Tencel
en EcoVero vezels. Om deze reden is
Alchemist spaarzaam met het gebruik
van deze stof.
wol

NATURAL MATERIALS

SS 2021/2022

Alchemist wijkt in hun collecties niet
ver af van hun vorige kleurenpalet,
zodat alle collecties met elkaar te
combineren zijn. Dit draagt ook bij
aan de duurzaamheid van het merk.
De kledingstukken van afgelopen
seizoenen zijn, dankzij de hoge kwaliteit,
steeds weer opnieuw te dragen met de
nieuwe uitgekomen collecties.

De collecties blijven vanzelfsprekend
duurzaam, en eerlijk geproduceerd.
Dit is tenslotte waar Alchemist voor
staat. Wel wordt er nog minder normaal
katoen gebruikt, en gestreeft naar
gebruik van minder viscose.
In het najaar van 2021/2022 wordt
kleding van natuurlijk geproduceerd
leer geϊntroduceerd. Dit kan fruitleer of
kombuchaleer zijn.

basis

De kleuren die gebruikt worden,
zijn vaak gedempte aardetinten.
In combinatie met de natuurlijke
materialen die we in 2021/2022 ook
weer voorbij gaan zien komen geeft dit
een warme sfeer aan de collecties, die
doet denken aan de natuur.

In de basis blijven de collecties
makkelijk draagbaar, en vrouwelijk. De
accenten geven een bold touch.

Qua texturen worden er lichte stoffen
gebruikt, zoals linnen. Jute geeft de
collectie de ultieme strandlook en
feel, net zoals de streepjes die als
key-print worden gebruikt dit seizoen.
Gecombineerd met kledingstukken
die een vrouwelijk, maar stoer silhouet
hebben, is deze collectie eentje
die doet denken aan de gezellige
avonden op het strand.

accent

KLEUR PROGNOSE

In het voorjaar van 2021/2022 is de
kleur ‘Lemon Sherbet’ een trendkleur.
Alchemist gebruikt deze kleur in een
iets gedempte variant als basis kleur
voor de collectie. De kleur geeft een
frisse look. Verder worden er kleuren
gebruikt die makkelijk te combineren
zijn met de basiskleur. De kleuren kunnen
alleenstaand gedragen worden, of met
een pop of color, wat de outfit weer
een bold touch geeft.

AW 2021/2022
In het najaar worden er wat warmere
kleuren geϊntroduceerd. Dit om echt
de cozy sfeer van het najaar naar
boven te halen. De basis kleur van
deze collectie is ‘Golden Harvest’.
Deze trendkleur van 2021/2022 wordt
gecombineerd met rustige kleuren, die
al met al een natuurlijke uitstraling
hebben.

Deze 100% duurzame vorm van leer
past precies bij de visie van het bedrijf.
Wol wordt in deze collectie ook veel
gebruikt, om het warme gevoel van
het najaar naar boven te halen.
Daarnaast wordt er een ribfluwelen
textuur toegevoegd aan de collectie,
die wederom het gevoel van het najaar
naar boven brengt.

jute

accent

basis

kombucha leer

Alchemist komt in het najaar met een
eerste item gemaakt van kombucha leer.

- sustainable, high-end,

bold/confident, feminine
high quality -

COLLECTIE
“Alle stukken hebben een vrouwelijke
touch, dat is heel belangrijk. Natuurlijk
maken we ook stoere broeken en
grove vesten, maar die moet je dan
wel combineren met een mooi bloesje
of een T-shirt met waterval nek. Laatst
zei iemand dat je van elk stuk van
Alchemist mooier wordt, dat vond ik
wel een heel fijn compliment”, vertelt
Caronline Mewe.
Alchemist is high-end fashion voor
zelfverzekerde, bewuste vrouwen in de
mid-twintig of ouder. Deze vrouwen

weten wat ze willen van het leven. Soms
willen ze er stoer uitzien en andere
keren willen ze er supervrouwelijk uitzien.
Alchemist creëert elk jaar met zorg
en aandacht twee collecties. Deze
collecties stemmen ze af op hun
eerdere collecties, zodat deze goed
te combineren zijn. Ze hebben hoge
kwaliteitseisen aan hun materialen en
de productiewijze ervan. Zo zorgen ze
ervoor dat de kleding niet alleen mooi
is, maar ook lang meegaat. Want dat is
ook duurzaamheid.

“All our pieces have a feminine
touch. We also create bold

trousers and robust cardigans.”

ZOMER COLLECTIE
2020

KEY-ITEM
Deze collectie is
geϊnspireerd op alle
powervrouwen om ons
heen. Deze ambitieuze,
hardwerkende vrouwen
hebben ook balans
nodig. Een dag
uitwaaien op het
strand is een ultieme
gelegenheid om weer
even je innerlijke rust en
vrede te vinden.
Een combinatie tussen
grote sillhouetten en
poweritems samen
met het luchtige van
stranditems.
In de details zijn veel
touwtjes, elastieken
banden en strikken te
vinden. Dit zorgt ervoor
dat alle stukken redelijk
makkelijk uit te doen
zijn. Dit symboliseert het
idee van een vrouw die

net van het werk komt
en zo snel mogelijk alles
uit wil kunnen doen om
haar vrijheid tegemoet
te gaan.
Natuurlijk zijn alle
materialen van
natuurlijke en zachte
stoffen gemaakt.
En door het
kleurenpalet is het
goed te combineren
met onze vorige
collecties.
Ons keyitem van
dit seizoen is een
trenchcoat.
Dit is een vrouwelijk,
maar ook een tijdloos
item. Op deze manier
is het een duurzaam
kledingstuk.

ketiingen

ACCESSOIRES
& DETAILS

slippers

ringen

KEY-ITEM
Het verhaal achter de collectie schijnt
ook door in onze accesoires, en dan
voornamelijk in ons key-item: een
oversized strandhoed.
Dit item straalt door het grote silhouet
enorm veel kracht uit, maar het is ook
een vrouwelijk stranditem.
Een combinatie van confidence en
femininity.

HUISSTIJL

Kleurenpalet

Kleurenpalet

Before

After

Before

After

LOGO & PAY-OFF
OMSCHRIJVING LOGO

2004 - 2012

veranderen het logo nu nog een keer
door er een ondertitel bij te plaatsen.

De letters van het huidige logo zijn
kenmerkend voor een rustig, maar strak
PAY-OFF
lettertype. Wij hebben er een ondertitel
bijgeplaatst, omdat het op deze manier Alchemist gebruikt 3 verschillende payduidelijker is dat het gaat om een
offs.
duurzaam kledingmerk en het er visueel
aantrekkelijk uitziet.
“Not just pretty, but fair” wordt
gebruikt op reclameborden en andere
huisstijldragers; “Pretty but fair” wordt
GESCHIEDENIS
gebruikt als ondertitel bij het logo en
als naam voor de blog; ‘‘Alchemist’’ in
Het huidige logo van Alchemist is
een rondje wordt soms gebruikt als
gekozen in 2004 toen het bedrijf
vervanging voor het logo, bijvoorbeeld
opgericht werd. Sindsdien is het
op de broeken.
logo maar één keer verandert. Wij

2012-2020

2020 - heden

Pay-off

Aa

Alchemist gebruikt dit lettertype voor
zowel het logo van Alchemist, als voor
de verschillende quotes en pay-offs die
ze gebruiken.
Het is de ‘Light’ versie van het lettertype
GHEA Narek die wordt gebruikt.

LETTERTYPES

Dit lettertype hebben wij gehouden
voor het logo, maar voor de quotes en
pay-offs hebben wij voor iets nieuws
gekozen. Namelijk een combinatie
van het lettertype Gellatio en Caviar
Dreams.

Aa

Dit lettertype wordt gebruikt in quotes,
slogans en huisstijldragers. Het wordt
ook gebruikt als ondertitel in het logo.
Dit lettertype wordt altijd in ‘Regular’
geschreven.
Het lettertype is bedoeld om de tekst
visueel uitnodigender en aantrekkelijker

te maken. Doordat het een
handgeschreven lettertype is, geeft het
een natuurlijker en authentieker gevoel.

Dit lettertype wordt gebruikt voor de
koptekst, subkoppen en hoofdtekst
van de website, brandbook en
campagnes van Alchemist. Er wordt
afgewisseld in de vorm waarop deze
gebruikt wordt. Bij koptekst wordt de
tekst in ‘BOLD ITALIC’ (in hoofdletters)
gebruikt. Bij subkoppen wordt het

Aa

in ‘HOOFDLETTERS’ geschreven en
bij hoofdtekst wordt het in ‘Regular’
geschreven. Deze verschillende vormen
worden gebruikt om de aandacht naar
een bepaalde tekst te brengen en om
de tekst visueel interessanter te maken.
Het lijkt veel op het oude lettertype,
maar net visueel wat interessanter.

Dit icoon is een vorm die
herkenbaarheid moet bieden voor
Alchemist. Hij wordt gebruikt als website
aanduiding in het tabblad op je
internetbrowser. Daarnaast zie je deze
vorm terugkomen als er een nieuw
kledingstuk op de site staat. Verder zie
je deze vorm nog niet terugkomen.
Door vaker dit rondje te gaan
gebruiken, door hem bijvoorbeeld als
kader in te gaan zetten, vergroten
we de koppeling van deze vorm
met Alchemist. Hierdoor komt er meer
herkenbaarheid.

Dit icoon is, net als bovenstaand
icoon, een herkenbaarheidsicoon van
Alchemist. Hij wordt gebruikt in het
alternatieve logo van Alchemist. En je
ziet het vaker terugkomen in labels van
o.a. de jeans van Alchemist.
Door vaker dit icoon te gebruik in
plaats van bijvoorbeeld een normale
lijn, bouwen ze ook herkenbaarheid op.

VORM&ILLUSTRATIE

De illustraties zien er handgetekend uit.
Dit geeft ook weer een authentieker en
natuurlijker gevoel.

De bovenste iconen worden
gebruikt om de sociale media van
Alchemist aan te duiden.
De onderste iconen worden gebruikt
om de favoriete items en het
winkelmandje aan te duiden.
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KLEURGEBRUIK
Het kleurenpalet waar, Alchemist gebruik
van maakt, zijn aardse en gedempte
tinten.
Het geeft een warme sfeer af en doet
denken aan de natuur.
Deze kleuren worden in de
huisstijldragers gebruikt. In de fotoen videografie wordt ook rekening
gehouden met dit kleurenpalet.
Daarnaast wordt ook de kleding
voornamelijk in deze kleuren gemaakt.
De zwart en wit kleuren worden gebruikt
in het logo van Alchemist. Ook alle tekst
en illustraties die Alchemist gebruikt,
worden in zwart/wit geschreven.
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FIETSKOERIER

Alle materialen, die Alchemist gebruikt
om hun kleding te verpakken, zijn
gemaakt van gerecycled materiaal, en
is na gebruik weer 100% recyclebaar.
De QR-code op het label in de kleding
is te scannen met de Alchemist app.

Een fiets is een gezonde en
milieuvriendelijke manier om pakketjes in
de buurt af te leveren. Daarnaast kan
het gebruikt worden om lokale spullen
die nodig zijn voor de Alchemist store
mee op te halen.

verpakking
label

‘‘100% recyclebaar’’

fietskoerier

VERPAKKING EN LABELS

shoptasje

HUISSTIJLDRAGERS

In de Alchemist Concept Store is een
duurzaam café aanwezig. Hier worden
100% fairtrade en vegan producten
aangeboden. Alle verpakkingen die
hier worden gebruikt zijn gemaakt
van recyclebaar karton en/of ander
recyclebaar materiaal.

papieren beker

koffiebonenzak
theekop
servet

ALCHEMIST CAFÉ

“Surround yourself with
inspiring beings.”

EVENEMENT
De opening van de Alchemist Concept
Store wordt een groot evenement.
Naast dat men voor de eerste keer
kan zien hoe de winkel eruit ziet,
wordt ook de nieuwe kledingcollectie
gelanceerd. Ook komen er verschillende
gastsprekers die meer gaan vertellen
over hun werk en duurzaamheid.
Caroline Mewe zelf komt natuurlijk ook
een praatje doen over haarzelf en
haar merk.
Deze dag moet een gezellige,
inspirende en positieve dag worden.

Men kan rondlopen om de
kledingcollectie en andere producten
te bekijken en/of te kopen. Er kan
geluisterd worden naar verschillende,
inspirerende gastsprekers of lekker
plaats genomen worden in het
Alchemist café.
Dit is het moment dat mensen contact
met elkaar kunnen leggen en zich gaan
verbinden aan het merk.

Het café

Stalen wandrek

ALCHEMIST STORE
De Alchemist Concept Store is een
winkel waar je volledig duurzame
producten kunt vinden. Op deze manier
moet de store de sustainable lifestyle
tot leven brengen.
De kleding en accessoires die te koop
zijn in de winkel, zijn van Alchemist zelf.
De beauty en lifestyle producten zijn
van andere Nederlandse, duurzame
merken. Ook deze merken hebben
transparantie en eerlijke productie
hoog in het vaandel staan.
In de Alchemist Store is er een café te
vinden. Deze coffee corner serveert
duurzame en vegan producten. Je kunt
hier terecht voor een lekkere lunch, of
gewoon een lekker kopje koffie.
De winkel is een plek waar
klanten samenkomen, kunnen verbinden

en tips kunnen uitwisselen over het
naleven van een duurzame levensstijl.
De winkel straalt rust en gezelligheid
uit. Het interieur is stoer, vrouwelijk,
natuurlijk en met Nederlands design. De
meubels zijn gemaakt van geryclede of
duurzame materialen.
De meubels komen van Nederlandse
ondernemingen, die zich inzetten
voor een duurzame wereld. Op deze
manier houden we de productie
binnen Nederland en steunen we
ondernemingen met eenzelfde missie.
Er wordt muziek gedraaid in het genre
van jazz, soul, singer-songwriter en pop.
Denk aan artiesten als John Mayer,
Bruno Mars, Ed Sheeran, Michael Bublé,
John Legend en The script.

Voorbeeld inrichiting

Tafeldisplay

Voorbeeld inrichiting

PLATTEGROND

Kleding
Lifestyle
prodcten
Beauty
Alchemist
café

Geryclede aliminium tafel.
Gebruik op het terras.

MEUBILAIR
Geryclede pallet.
Gebruik als lage tafels voor bij de
banken op het terras.

ETHNICRAFT

Linnen kussens.
Gebruik voor op de banken en stoelen in
het café en op het terras.

Tafel van gerycled hout en staal.
Gebruik als binnentafels in het café.

BOUWMARKT

BOUWMARKT

BY MÖLLE

STUDIO PERSPECTIVE

Geryclede pallets.
Gebruik als banken voor op het
terras.

Houten stoel.
Gebruik in het café.

ETHNICRAFT

STUDIO PERSPECTIVE

STUDIO PERSPECTIVE

Een zwarte buislamp gemaakt van karton.
Gebruik ervan de winkel en het café als
‘hoofdlichten’.

STUDIO PERSPECTIVE

Een gerycelde hanglamp met
afneembare kooi.
Gebruik voor boven de tafeldisplays
en boven de bar.

Stevige houten naturel barkruk
Gebruik als barkrukken aan de
bar.

GO ROUND

BLOM & BLOM

Comfortabele houten tuinstoel.
Gebruik als hangstoel voor in
het café en op het terras.

STUDIO PERSPECTIVE

STUDIO PERSPECTIVE

Duurzame dressboy gemaakt van
restmateriaal.
Gebruik als kledingrekken.

Duurzame Design kast op maat van
metaal en hout.
Gebruik als wandkasten waar de
kleding in wordt uitgestald.

BALKAN NATURALS
Balkan Naturals support kleine
familiebedrijven in de Balkan die
handgemaakte en 100% natuurlijke
cosmeticaproducten maken.
Alle producten van Balkan Naturals
zijn 100% vegan met goedgekeurde
ingrediënten voor organic cosmetica.

RETURN TO SENDER
Return to Sender verkoopt
handgemaakte producten, gemaakt
door vrouwen in de armste regio’s van
de wereld, om hen te helpen een leven
voor zichzelf en voor hun familie op
te bouwen. Door de vrouwen op een
duurzame wijze kennis te laten maken

IDUN MINERALS
IDUN Minerals is een Zweedse
make-up lijn op basis van 100% puur
gezuiverde minerale make-up. IDUN
Minerals is vrij van nikkel, chroom, talk,
minerale olie, siliconen, parfum, bismuth
en conserveringsmiddelen zoals
parabenen, die slecht zijn voor het
milieu. Het is een gecertificeerd (door
klinische studies) merk.

PRODUCTS
YUMEKO

Dutch Design van duurzaam
materiaal of gemaakt door mensen
met afstand van de arbeidsmarkt

met de Westerse markt, kunnen zij hun
leefomstandigheden direct verbeteren
en leren ze hoe ze dit in de toekomst
vol kunnen houden. Hun inkomsten gaan
rechtstreeks ‘return to sender’ (terug naar
de maker), wat bijdraagt aan een beter
loon voor de vrouwen.

Change the world sleeping (and
bathing). Dat is Yumeko’s droom. Ze
maken beddengoed van de hoogste
kwaliteit dat tegelijkertijd duurzaam en
betaalbaar is.
Door de klant mooie, duurzame
alternatieven te bieden voor bed
en bad wil Yumeko het leven wat
aangenamer en comfortabeler maken
en de wereld wat schoner en eerlijker.

De Alchemist Concept Store verkoopt
hun eigen kleding en accesoires, maar
daarnaast verkoopt het ook andere
producten. Producten die ze zoal
verkopen zijn verzorgingsproducten,
make-up, dekens en kussens, vazen,
kaarsen en servies.
Deze ‘andere’ producten worden
gemaakt door Europese, duurzame
merken. het grootste deel ervan zijn
Nederlandse ondernemingen.

Al deze merken zijn bezig met
duurzaamheid, milieu en/of eerlijke
productie.
Door deze producten ook te verkopen
in de concept store heeft de klant meer
keuze en kan zij de duurzame levensstijl,
ook buiten kleding om, toepassen; trekt
de Alchemist store meer klanten aan;
en dragen we allemaal mee aan een
duurzamer en eerlijker leven.

RECYCLE STATION

THE COMMUNITY

In de Alchemist Store komt ook een
recyclingstation te staan. Hier kan je
oude kleding inleveren, zodat deze
gerecycled kunnen worden en er
nieuwe Alchemist kleding van gemaakt
kan worden. Dit is een duurzame manier
van kleding produceren, zonder dat er
nieuwe materialen gebruikt hoeven te
worden.

Ook is er op de blog en in de concept
store de gelegenheid om lid te worden
van de Alchemist Community. Deze
community krijgt early access tot de
nieuwe collecties van Alchemist, en
uitnodigingen voor evenementen die in
de concept store gehouden worden.

kleding mee te nemen naar de store
en in de recycle bak te stoppen. Als
bedankje voor hun gift, krijgen klanten
een code waarmee ze 20% korting
krijgen op hun volgende aankoop bij
Alchemist.

Zo zorg je dat je kleding kunt
recycelen, wat een duurzaam
alternatief is op produceren, en is
Op Instagram wordt er ook een oproep er meer aandacht voor de blog van
gedaan. Er wordt gevraagd oude
Alchemist.

‘‘Zo creëer je een
Alchemist gemeenschap
die interesse heeft in
duurzaamheid.’’

Zo creëer je een Alchemist
gemeenschap die interesse heeft in

duurzaamheid. Deze gemeenschap
kan samen ervaringen uitwisselen over
het duurzame leven dat zij leven en
waarnaar zij streven. Dit zorgt ervoor
dat meer mensen duurzaamheid gaan
begrijpen, en ontdekken wat makkelijke
manieren zijn om dit leven na te streven.
Een stapje in de richting van een
duurzamere wereld.

CAMPAGNES

INSTAGRAM COUNTDOWN
Om de lancering van de concept store
en nieuwe kledingcollectie te promoten
en aan te kondigen, wordt er een video
countdown opgezet. Dit wordt een
reeks mini docu’s van 1 minuut, waarin de
gastsprekers die gaan spreken in de
concept store worden voorgesteld.
Tevens kun je na het bekijken van
zo’n mini docu vragen inzenden voor
de gastspreker, zodat deze vragen
beantwoord kunnen worden tijdens het
evenement zelf.

De laatste 3 video’s zijn een
rondleiding door de fabriek waarin
de kleding wordt gemaakt, een sneak
peak van de concept store en een
sneak peak van de nieuwe collectie die
gelanceerd wordt.
Zo wordt de (potentiële) klant
enthousiast gemaakt voor de opening
van de concept store, en is het
countdown proces ook interactief
omdat er vragen ingezonden kunnen
worden voor de gastsprekers.

ADVERTISING MEDIUMS
Daarnaast komen er reclames voor
de lancering van de concept store
en nieuwe collectie op digitale
reclameborden. Dit zodat er geen
papier wordt verbruikt om magazines
en posters etc. uit te printen.

Ook wordt er reclame gemaakt via
Instagram en Facebook advertenties.

Het kopje ‘Journal’ op de website
wordt vernieuwd. Er komt een blog
online waar o.a. tips gedeeld worden
om duurzamer te leven, en waar het
productieproces van de kleding van
Alchemist verder wordt toegelicht.
Op deze manier komt ook hun website
meer tot leven en onstaat er meer
interactiviteit met de doelgroep.

journal

‘‘Tips om
duurzamer
te leven.’’

BLOG & WEBSITE

ALCHEMIST APP
De Alchemist App is een app waarmee
je niet alleen de website en de blog
van Alchemist kunt lezen en bekijken,
maar ook waarmee je de QR-codes op
de labels aan de kledingstukken van
Alchemist kunt scannen.

Ook kun je zien hoe duur het item is,
hoeveel er nog op voorraad zijn, en
kun je het product bestellen in de app.

Wanneer je zo’n label scant, krijg je alle
informatie te zien over het kledingstuk.
Van het productieproces, tot de
materialen waarvan het kledingstuk
gemaakt is.

‘‘Transparantie over het
productieproces’.’

