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Cardle: We gaan verder!
Mayves heeft aan het begin van dit jaar de Cardle met succes geïntroduceerd op de internationale markt tijdens de
beurs Paperworld in Frankfurt. De reacties waren overweldigend positief. Mayves heeft met diverse distributeurs
afspraken gemaakt en de Cardle is nu al via detaillisten in verschillende delen van de wereld voor de consument
verkrijgbaar.
Door nuttige terugkoppelingen over het product, wordt Cardle verder ontwikkeld op drie punten:
Nieuwe ontwerpen
Met trots presenteert Mayves de eerste collectie Cardle Specials, ontworpen in samenwerking met Frans ontwerp
label La Cocotte. La Cocotte is een exclusief merk keukenartikelen met daarop afgebeeld de karakteristieke La
Cocotte kip. De La Cocotte kip speelt natuurlijk ook de hoofdrol in de La Cocotte Cardle Specials collectie. La
Cocotte en Cardle: een schitterend team!
Verder is onze ontwerper druk bezig met het ontwikkelen van de nieuwe collectie. Voor de illustraties laat hij zich
inspireren door de unieke, esthetisch eindeloos boeiende culturen van India, Scandinavië en Japan. Het resultaat:
een reeks bijzondere Cardles die elke ruimte een vleugje exotiek verlenen. Binnenkort verkrijgbaar.
Nieuwe displays
Om de schoonheid van de Cardle optimaal tot haar recht te laten komen, heeft Creative Director Yvette Scheltema
samen met productontwerpster Conny Mages een prachtig nieuw waterval display ontworpen. De Cardles staan
schitterend zichtbaar tentoongesteld: het oog wordt meteen getrokken naar de originele ontwerpen en de
productdetails. Er passen 30 zakjes Cardles in een display.
Nieuwe verpakkingen
Cardle is bezig diverse verpakkingsconcepten te ontwikkelen, zodat de consument gemakkelijker het Cardle
Concept van zijn keuze kan vinden. Momenteel is de Cardle nog uitsluitend verkrijgbaar in een transparant zakje
met daarin drie Cardles, drie enveloppen en een bijsluiter. Binnenkort voegen we een nieuwe lijn Cardles toe voor
gebruik als decoratie in een 'home and living' concept: deze Cardles worden verkocht in transparante zakjes met
daarin alleen Cardles en een bijsluiter – hier zitten geen enveloppen bij.

	
  

	
  

