
 

 
 
 

 

 

 

 

 

UNIQLO Opent op 28 september 2018 in Amsterdam  
 
 

5 juli 2018, Amsterdam, Nederland  - De Japanse internationale kledingretailer UNIQLO, kondigt vandaag 

aan op vrijdag 28 september 2018 de eerste winkel in Amsterdam te zullen openen. Gelegen in het hart 

van het stadscentrum met ingangen aan de Kalverstraat 11 en het Rokin 12, zal de winkel beschikken 

over een totale winkel oppervlakte van ongeveer 2,040 vierkante meters verdeeld over drie verdiepingen. 

De nieuwe winkel in Amsterdam zal de grootste UNIQLO winkel in de Benelux markt worden en tevens een 

van de grootste van het merk in Europa.   

 

“De mensen van Amsterdam houden van het dragen van functionele, maar goed ontworpen en 

hoogwaardige kleding.  Bij UNIQLO delen wij dezelfde waarden en het zijn dan ook exact deze kwaliteiten 

die je terugvindt in onze LifeWear,” zegt Taku Morikawa, Chief Executive Officer van UNIQLO Europe. “Wij 

zijn er zeker van dat er een goede match is tussen ons merk en de Nederlandse consument, en met de 

opening van UNIQLO Kalverstraat op 28 september, kijken wij uit naar een langdurige en succesvolle 

relatie met de Nederlandse gemeenschap,” voegt hij toe. 

  

Ten tijde van de opening zal UNIQLO Kalverstraat de herfst/winter 2018 LifeWear collectie voor mannen, 

vrouwen en kinderen presenteren. Onder de nieuw ontworpen seizoensgebonden items, kunnen 

consumenten ook Uniqlo U vinden, ontworpen door het design team van het UNIQLO R&D Center in Parijs, 

onder leiding van Artistiek Directeur Christophe Lemaire.   

 

PERSBERICHT  

 

 
UNIQLO opent de eerste winkel in Amsterdam op 28 september 2018. De afbeelding toont de ingang van de winkel op het Rokin 12. 



UNIQLO Merk en LifeWear 

UNIQLO streeft ernaar om hoogwaardige, goed ontworpen en betaalbare kleding te leveren voor mensen 

om elke dag te kunnen dragen. Kleren die functioneel zijn, maar voortdurend worden verbeterd om meer 

warmte te geven, lichther aan te voelen, er beter uit te zien met als doel het leven van de drager te 

verbeteren. De unieke benadering van het bedrijf is zichtbaar in zijn producten, met name kernitems als 

de Ultra Light Down-jassen, Extra Fine Merino- en Cashmere-sweaters, HEATTECH en Jeans. Met dit in 

gedachten noemt UNIQLO zijn kleding 'LifeWear'. In feite verbergen de eenvoudigste ontwerpen vaak de 

meest doordachte en moderne details. LifeWear is 'simple made better'. 

 

 
 

 

UNIQLO en Europese Expansie 

UNIQLO, oorspronkelijk een afkorting voor 'Unique Clothing Warehouse', werd voor het eerst in 1984 in 

Japan opgericht. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 2.000 winkels verspreid over 19 markten over de 

hele wereld, en Nederland zal de 21e markt van UNIQLO worden. Het bedrijf is inmiddels met 75 winkels 

in zes markten gevestigd in Europa, met de lancering in het Verenigd Koninkrijk in 2001, Frankrijk in 2007, 

Rusland in 2010, Duitsland in 2014, België in 2015, en Spanje in 2017. UNIQLO zal deze herfst/winter 

ook zijn eerste winkel in Zweden openen. Nederland zal de achtste Europese markt van UNIQLO zijn, een 

weerspiegeling van de volgende stap in de Europese expansie van het bedrijf. 

 

Aanwezigheid van UNIQLO in Europa per 1 juni 2018  
 
VK:     11 winkels 

Frankrijk:   25 winkels 

Rusland:  29 winkels 

Duitsland:   5 winkels 

België:      3 winkels 

Spanje:     2 winkels 

 
UNIQLO Kalverstraat winkel overzicht 
 
Winkelnaam:   UNIQLO Kalverstraat 

Adres:     Kalverstraat 11, Amsterdam, Nederland 

Bijkomende ingang:  Rokin 12  

Totale verkoopoppervlakte: Ongeveer 2.040 m² over drie verdiepingen (GLV, 1e en 2e verdieping) 
 

Voor meer informatie zie www.uniqlo.com/amsterdam.  
 

##### 

UNIQLO herfst/winter 2018 LifeWear Collectie 



 

 

Over UNIQLO LifeWear 

De LifeWear-kledingstukken van UNIQLO zijn gebaseerd op Japanse waarden als eenvoud, kwaliteit en duurzaamheid. Ze zijn ontworpen in en voor een 

hedendaagse look en met zo'n moderne elegantie dat ze de bouwstenen vormen van ieders individuele stijl. Een perfect hemd dat altijd perfecter wordt 

gemaakt. De meest doordachte en moderne details, verscholen in het meest eenvoudige ontwerp. De beste pasvorm en stoffen, voor iedereen betaalbaar 

en toegankelijk. LifeWear zijn kledingstukken die voortdurend worden verbeterd om meer warmte te geven, lichter aan te voelen, er beter uit te zien en meer 

comfort te bieden aan iedereen die ze draagt. 

 
Over UNIQLO en Fast Retailing 

UNIQLO is een merk van Fast Retailing Co., Ltd., de toonaangevende wereldwijde Japanse retail holding die kleding ontwerpt, fabriceert en verkoopt onder 

zeven merknamen: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory en UNIQLO. Met een wereldwijde omzet van ca. 1,8619 

biljoen yen voor het boekjaar tot 31 augustus 2017 (16,87 miljard dollar, berekend in yen volgens de wisselkoers van eind augustus 2017, waarbij 1 dollar 

= 110,4 yen), is Fast Retailing een van 's werelds grootste retail kledingbedrijven. UNIQLO is ook marktleider in Japan. 
  
In het kader van zijn continue inspanningen om zich te positioneren als een echt internationaal merk, opent UNIQLO grootschalige winkels in een aantal van 

's werelds belangrijkste steden en locaties. Vandaag telt UNIQLO zo'n 2.000 winkels in 19 markten, waaronder Japan, Australië, België, Canada, China, 

Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Rusland, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Taiwan, Thailand, het Verenigd Koninkrijk en 

de VS. Daarnaast werd in september 2010 "Grameen UNIQLO" opgericht, een sociale vestiging in Bangladesh die momenteel verschillende Grameen 

UNIQLO-winkels in Dhaka beheert. UNIQLO beschikt over een geïntegreerd businessmodel waarbij het hoogwaardige casual kleding ontwerpt en produceert. 

Het bedrijf is van mening dat kleding uiterst comfortabel moet zijn en dat de veelzijdige ontwerpen een hoge kwaliteit en uitstekende pasvorm moeten bieden 

voor iedereen die ze draagt. 
  
Gedreven vanuit een engagement om kleding, conventionele opvattingen en de wereld te veranderen, streeft Fast Retailing ernaar om kleding met nieuwe 

en unieke waarden te ontwerpen en zo het leven van iedereen, overal ter wereld te verrijken. Meer informatie over UNIQLO en Fast Retailing vindt u 

op www.uniqlo.com en www.fastretailing.com. 
 

 

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Lilian Custers, UPR: +31 651983697 of via lilian@u-pr.nl 

 

 

  

http://www.uniqlo.com/
http://www.fastretailing.com/


 

 

 

Herfst/winter 2018 LifeWear Collectie 

UNIQLO denkt voortdurend aan de evolutie van kleding. De herfst/winter 2018 LifeWear collectie promoot 

individualiteit door middel van een frisse kijk op twee basis elementen: kleur en silhouette. Dit seizoen 

bevat de collectie makkelijk te combineren kleuren en silhouetten om ieder zich te kunnen laten kleden 

met stijl en zelfverzekerdheid. 

 

Kleur om individuele stijl nieuw leven in te blazen 

Om een vol kleuren palet voor de collectie te kunnen bouwen, is er inspiratie gevonden in drie lifestyle 

concepten: Great Outdoors, Work and Craft en Abstract Art. Om deze weer te geven, bevat het palet 

mosgroen en avondrood, kleuren geinspireerd door de natuurlijke materialen hout, klei en steengrijs, 

maar ook de felle en levendige kleuren van kunst – blauw, rood en geel. De drager kan het palet gebruiken 

om verfijnde ton-sur-ton looks te creëren of om het geheel af te stijlen met klassieke en natuurlijke kleuren.  

 

Versimpelde silhouettes voor meer zelfvertrouwen 

De collectie is tevens ook verfijnd tot drie universele en tijdloze vormen - rond, driehoekig en rechthoekig. 

Deze vormen worden subtiel benadrukt door de gehele collectie middels de oversized items, de flared en 

A-lijn items en de meer gestructureerde, smalle looks. Dragers kiezen de vormen die hun unieke 

lichaamstype flatteren om zo meer zelfvertrouwen en individuele stijl te genereren. 

 

Zoals gewoonlijk zijn de UNIQLO stoffen het fundament dat LifeWear modern en stijlvol maakt – 

ontwikkeld voor schoonheid, duurzaamheid, lichtheid, comfort en warmte. Alle innovaties op het gebied 

van kleuren en silhouetten voor herfst/winter 2018 worden toegepast op het volledige aanbod van 

innovatieve, hoogwaardige materialen. 

 

 

##### 

Referentiemateriaal  

 


