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Hunkemöller gaat winkels openen in Zwitserland  
 
Hilversum, 16 augustus 2017 
 
Na een succesvolle lancering in september 2016 van de Zwitserse Hunkemöller webshop, is het nu het 
juiste moment om de Zwitserse markt verder te veroveren en daar winkels te openen. Naar verwachting 
zal de eerste store medio oktober 2017 al open gaan. Hunkemöller hoopt daarmee een landelijke dekking 
te krijgen.  
 
Zwitserland wordt vaak gezien als een relatief kleinere markt, maar de hoge koopkracht maakt het juist 
één van de meest stabiele en welvarende markten in Europa. Onderzoek wijst uit dat Hunkemöller een 
sterke naamsbekendheid heeft binnen de Zwitsere markt en positieve reacties uit de markt op de store 
concepten en collecties. 
 
Het doel is in 2017 4 winkels te openen en daarna 8 tot 10 winkels per jaar daarna te openen. De 
verwachting is dat er potentie is voor tenminste 40 tot 50 Hunkemöller winkels in Zwitersland. De winkels 
zullen zich in en rondom Zürich bevinden.  
 
Over Hunkemöller  
 
In 1886 opent Hunkemöller haar eerste winkel in Amsterdam. Nu, 130 jaar later, hebben ze 800 winkels 
over de hele wereld.  
 
Vanaf 2014 wonnen ze titel Lingerie Retailer van het Jaar in Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, 
Luxemburg en Nederland. Ook de de prijs voor Webshop van het Jaar voor heel Europa hebben ze in de 
wacht gesleept, maar ook voor Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. 

Het DNA van Hunkemöller bestaat uit de funfactor en lingerie is hun passie. Voor meer informatie kun je 
de gehele Brand Journey bekijken.   

 
Praktische informatie 
Facebook: hunkemoller, Instagram @hunkemoller, Snapchat @hunkemollerhq 
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