ADVERTORIAL - Melik Shoes

Omdat u mooie

MELIK Shoes…
waard bent!
Het label Melik staat al 10 jaar bekend om
zijn uitgesproken collectie herenschoenen
in het midden tot hoge segment. Melik
onderscheidt zich als een kwalitatief
en modieus label met een prikkelende,
eigen stijl.
De najaarscollectie bestaat uit leuke casual
boots en enkelhoge stappers. De collectie
van Melik is dressed en zakelijk; hiermee
bedienen zij de zakelijke kledingmarkt.
Ook de bruidegom die op zoek is naar een
bijzonder paar onder zijn outfit voor de
mooiste dag van zijn leven slaagt bij Melik.
Schoenen met een Opanca zool is één van
de specialismen van Melik Shoes. Vanaf
komend seizoen worden deze modellen
uitgebracht onder de naam Red Line
Eerder kregen de sneakers van Melik het
label H32 mee.
In ieder seizoen worden nieuwe modellen
geïntroduceerd in de voor Melik
kenmerkende hippe prints en mooie
leersoorten. Melik komt voor het eerst met
sokken op de markt die perfect matchen
met zijn schoenen. In de showroom kunt
u kiezen uit maar liefst 70 verschillende
dessins en kleuren.

Melik is sterk in het ontwerpen van
geklede- en casual herenschoenen voor
échte schoenliefhebbers. Zijn stijl is erg
herkenbaar, de passie voor het maken van
mooie schoenen spat van elk model af.
Uitpoetsen, handverven en Opanca zolen
zijn de specialiteiten. Toegevoegde waarde
is dat bij alle geklede modellen bijpassende
riem geleverd kan worden.
De maatbalk voert van maat 36 tot en met
maat 52.
De retailer kan bij Melik gedeeltelijk zelf
zijn modellen ontwerpen, door middel
van kleurkeuzes, accessoire-gebruik en
finishing om tot maatwerk collecties te
komen.
Korte lijnen, direct contact en snel
schakelen is wat de markt vraagt. De
B2B webshop waarop retailers 24/7
kunnen inloggen om opdrachten in te zien
en (na)bestellingen te plaatsen, is ruim
bevoorraad.
Melik nodigt alle winkeliers uit zijn collecties
te komen ervaren en zelf te beoordelen
of zijn schoenen of herenmode een
goede aanvulling kan zijn op uw huidige
merkenaanbod.

Melik richt zich ook al enkele jaren op
de Belgische en Duitse markt. Door een
strategische samenwerking aan te gaan
met Trendburo Düsseldorf en Hanselaer
Mode Agentuur in Antwerpen heeft het
merk er twee sterke afzetpunten bij.

Waar is de collectie te zien?
Hanselaer Mode Agentuur
Klauwaardsstraat 33
B2600 Antwerpen-Berchem
België

Showroom MELIK Shoes
Schoenencentrum C.A.S.T.
Showroom 228/229 1ste etage
3435 SB Nieuwegein
Nederland

Beurzen
Trendbüro Dusseldorf
Halle 29
Rheinmetallallee 3
40476 Düsseldorf
Germany

Modefabriek
20 & 21 januari in RAI Amsterdam
Gallery Shoes
10, 11 & 12 maart in Düsseldorf
Buy & Bloom
24, 25 & 26 februari showroom
228/229 C.A.S.T.
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