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MASSUNIQ SHOWT COLLECTIE OP DE MIPEL IN MILAAN
Het Nederlandse tassen en accessoiremerk Massuniq staat met een stand op de
voorjaarseditie van de Mipel in Milaan. De Mipel, dé belangrijkste tassenbeurs in de wereld,
wordt gehouden van 4 tot en met 7 maart in Milaan. Massuniq presenteert naast de
damescollectie ook voor het eerst de nieuwe heren tassencollectie. Het merk staat met hun
stand in het Startup segment van de beurs. Dit is de plek waar nieuwe merken worden
gepromoot.
Mipel
De Mipel is al meer dan 40 jaar de belangrijkste tassen-vakbeurs in de wereld. Massuniq kies juist
deze beurs uit om, na een succesvolle introductie op de Modefabriek begin dit jaar, hun tassenlijn
te presenteren aan het internationale publiek. Het is voor het merk een duidelijke stap voorwaarts
in de modewereld. Het is dan ook niet voor niets dat Massuniq ervoor kies om de nieuwe
herencollectie op de Mipel te presenteren. De collectie bevat onder anderen een laptoptas en een
A4 formaat tas. Op www.massuniq.com zijn foto’s van een deel van de tassencollectie te zien.
Massuniq
Massuniq bestaat uit het Utrechtse ontwerpersduo Shanna Deurloo en Robert Jan Snoeks. Beiden
studeerden af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Shanna in 2006 in de richting
Industriële Vormgeving en Robert Jan een jaar later in 3D-design. Het luxe accessoiremerk valt op
door hun wiskundige en ambachtelijke ontwerpen. De complexe tassen van Massuniq kunnen niet
door machines gemaakt worden en zijn daarom altijd handgemaakt. Een uitgebreide presentatie
van de collectie is te zien op www.massuniq.com. De accessoires van Massuniq worden onder
meer verkocht in de winkel van Jan Jansen Shoes in Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op www.massuniq.com.
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De bijgevoegde foto’s zijn in lage resolutie voor hoge resolutie foto’s kunt u contact opnemen met
Shanna Deurloo via +31 (0)6 24 22 65 95, of Robert Jan Snoeks via +31 (0)6 25 25 30 44 of per
mail via pers@massuniq.com. Meer informatie op www.massuniq.com.

