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MODEWERELD ONTDEKT MASSUNIQ
Het nieuwe accessoiremerk Massuniq presenteert zich tijdens de Modefabriek, dé
modevakbeurs van de Benelux, in Amsterdam. Het merk is speciaal uitgenodigd door de
organisatie van de beurs voor het nieuwe Next segment. Massuniq is een high-fashion
accessiores merk dat zich gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en produceren van
handgemaakte tassen en sieraden. Naast de deelname aan de modefabriek zijn de sieraden
van Massuniq ook te zien tijdens de Amsterdam International Fashion Week.
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 bij Jan Janssen in Amsterdam.
Modefabriek
Op uitnodiging van de organisatie van de Modefabriek heeft Massuniq een stand in het NEXT (new
design) segment. De Modefabriek omschrijft dit segment zelf als: Een internationaal georiënteerde
selectie van opkomende labels en ontwerpers. Kwalitatief hoogwaardige en draagbare collecties
van designers die het beginstadium reeds gepasseerd zijn en zowel in hun thuisland als
daarbuiten een aantal verkooppunten hebben. De modefabriek wordt gehouden op 25 en 26
januari in de RAI in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.modefabriek.nl
Amsterdam International Fashion Week (AIFW)
De ontwerpen van Massuniq zijn tijdens de gehele AIFW te zien in de showroom van het
gerenommeerde stoffenhuis Kvadrat aan de Sarphatistraat in Amsterdam. Speciaal voor deze
gelegenheid maakten Shanna en Robert Jan een aantal tassen met Kvadrat stoffen.
Voor de modeshow van couturier Gary Symor ontwierp Massuniq accessoires geïnspireerd op de
geometrische kleding van de modeontwerper. Deze catwalksieraden zijn te zien in de modeshow
van Gary Symor, op zondag 1 februari om 18.00 uur in de showroom van Vitra te Ouderkerk aan
de Amstel.
Kijk voor meer informatie over Massuniq op www.massuniq.com
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Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Shanna Deurloo, +31(0) 6 24 22 65 95, of
Robert Jan Snoeks, +31(0) 6 25 25 30 44) of via pers@massuniq.com. Meer informatie op
www.massuniq.com. Bijgevoegde foto’s zijn vrij voor gebruik onder vermelding van Massuniq en
de fotograaf.

