Persbericht
Stylelounge enquete onthult de modetrends van de Fashion
Bloggers voor de zomer 2016.
Stylelounge- een trendonderzoek onder Fashion Bloggers naar de zomertrends voor
2016. Dit zullen de Fashion Bloggers dragen: natuurlijke tinten en pastelkleuren,
midi-rokken, maxi-jurken en sneakers en sandalen.
De belangrijkste trends van Stylelounge voor de zomermode van 2016 opgesomd:






Sandalen erg geliefd (61 procent), met name de gladiator sandalen
Pastelkleuren en natuurlijke tinten
Midi- rok
Maxi- jurk, blousejurk
Sneakers in lichte kleuren of in metallic

Hamburg, 12.05.2016 – Twee weken geleden waren de verwachtingen nog somber, lagen de
warme truien nog hoog opgestapeld in je kledingkast en hingen de winterjassen klaar om de
kou te trotseren. Niet getreurd, de vooruitzichten worden steeds positievier en de zomer van
2016 beloofd heel mooi te worden. Er kan dus eindelijk plaats gemaakt worden voor je
zomergarderobe. De vraag blijft: welke kleding gaan we komende zomer dragen?
Stylelounge, het eerste directe prijsvergelijking- en beschikbaarheidscontrole platform voor
mode- en lifestyle producten, heeft ongeveer 50 fashion bloggers zoals: Luxblog, Styleguide
en Styled by Chris gevraagd naar hun persoonlijke voorkeuren, de opkomende kleuren,
favoriete jurken, schoenen en rokken. In de enquete werd er ook gevraagd waar de Fashion
Bloggers hun inspiratie vandaan halen.
Er zijn verrassende antwoorden naar voren gekomen: 71 procent kiest voor lichte
pastelkleuren en natuurlijke tinten in plaats van donkere kleuren en tinten. Bij de categorie
jurken zien we een groei in de maxi dresses en de blouse- en spijkerjurken. De sandalen
blijven nog steeds de favoriete schoen voor in de zomer, maar de vraag is welke? En
natuurlijk mag de sneaker ook niet ontbreken van het zomer.
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Welke kleuren en tinten zullen wij het vaakst voorbij zien komen?
Bij jurken, rokken of schoenen: pastelkleuren en lichte tinten zoals wit en beige zullen volgens
modebloggers de meestgedragen kleuren worden. Wat kleur betreft zien we veel zachte en
natuurlijke tinten (71 procent), denk hierbij aan: roze en lichtblauw, wit en beige. Maar ook
felle kleuren als oranje, blauw en rood blijven populair (29 procent). Onze nationale kleur
zullen we het vaakst gecombineerd zien met wit of roze. Volgens tweederde van de
ondervraagden mogen deze kleuren absoluut niet in je garderobe ontbreken!
De items voor de warme zomeravonden: maxi jurk of midi-rok, gecombineerd met een
dunne blouse of een stoer spijkerjack.
Als je aan de zomer denkt, denk je aan luchtige blouses, jurken en shorts! In de categorie van
jurken is er 67 procent voor de maxi- jurk gekozen, maar 40 procent stemt ook positief voor
de blousejurk. En, zo zeggen de bloggers, mag er heus wat bloot te zien zijn! Zet de off the
shoulder top maar vast op je wenslijst. Laat die schouders maar zien! Ze mogen namelijk
bloot dit voorjaar. Topjes met elastiek zonder bandjes en topjes met een elastische hals die je
off the shoulder kunt dragen zijn helemaal in trend komende zomer. Een ander voordeel van
de langere dagen, warme temperaturen en zonnestralen: de laarzen mogen naar de zolder en
de wat luchtigere schoenen mogen worden aangetrokken. Maar welke?
Wat zijn de schoentrends voor komende zomer?
Uit onze enquête blijkt dat sneakers met 59 procent absoluut op nummer 1 blijven staan. Hier
kan je niet omheen komende zomer. Met name de witte sneakers zijn razend populair, maar
de nieuwste sneakers voor de zomer zijn absoluut niet saai te noemen. Er zijn veel
verschillende combinaties mogelijk: van verschillende materialen en prints tot aan kleuren.
Hier zien we de trends in kleuren goed terug: pastel, metallic en sneakers van spijkerstof
zullen veel gedragen worden. Voor de sneakers zijn vooral sport-lifestyle merken als Adidas,
Asics en Nike favoriet. Niet alleen sneakers, maar uit de enquete blijkt dat ook sandalen (41
procent) over de toonbank zullen vliegen als we onze bloggers moeten geloven. Romeinse
sandalen, maar ook sandalen met stoere plateuzolen tot aan muilen zullen door de bloggers
veel gedragen worden.
Ook bij de lengte van de rokken is er een kleine wijziging doorgevoerd. Waar voorheen de
boventoon werd gevoerd door rokken boven de knie, zullen komende zomer vooral de midirokken gedragen worden! Fashion Bloggers geven aan dat ze, wanneer ze online winkelen, de
merken ZARA, Mango en H&M het vaakst online bezoeken. Bovendien hebben we gevraagd
waar de Bloggers hun inspiratie vandaan halen. Nu worden er veel trends reeds voorspeld aan
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de hand van catwalkshows en grote festivals zoals coachella, maar bloggers geven aan ook
veel inspiratie te halen uit andere blogs en streetstyle foto’s.

Over Stylelounge
Styelounge is een start-up in e-commerce en biedt sinds februari 2015 een online platform
voor een directe prijsvergelijking en beschikbaarheidscontrole voor mode- en lifestyle
producten. Stylelounge biedt een vergelijking van aan mode gerelateerde producten,
bestaande uit een netwerk van meer dan 300 partnerwinkels, drie miljoen producten en 5000
merken. Stylelounge wilt er zeker van zijn dat de klant het product voor de beste prijs krijgt
die er op de markt te vinden is.
Het bedrijfsmodel van Stylelounge is uniek: door de zelf ontwikkelde productmatching en algoritme, zijn de gebruikers in staat een artikel op elk gewenst moment en in 1 oogopslag te
vergelijken over de verschillende aangesloten partnerwinkels. Naast prijsvergelijking,
controleert Stylelounge ook de beschikbaarheid van een item op maat in de aangesloten
webwinkels.
In combinatie met een eenvoudig, inituitief ontwerp en een intelligente zoekmachine, kunnen
de consumenten genieten van de best mogelijke online-winkelervaring in een
gefragmenteerde online fashion markt. Daarom heeft Stylelounge als doel om hét platform te
worden voor een directe prijsvergelijking en beschikbaarheidscontrole van alle mode- en
lifestyle artikelen. Op deze manier is het niet meer nodig om op verschillende sites te zoeken
naar jouw gewenste product, maar wordt er direct overzichtelijk weergegeven waar jouw
gewenste product beschikbaar is tegen de beste prijs (op basis van vergelijking van prijs,
beschikbaarheid, levering en verzendkosten).
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Contactgegevens Stylelounge
Annie Khachaturian, PR Nederland
E-mail: annie.khachaturian@stylelounge.nl
Telefoonnummer: 0049 4060 9468 190
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