Bontver koop wereldwijd naar recordhoogte
Dit is een origineel bericht van Nederlands Bont Instituut
Uit de jaarlijkse economische rapportage van de Internationale Bonthandel Federatie over het
verkoopseizoen 2010-2011 blijkt dat de wereldwijde omzet in bont wederom met 7% is
gestegen, ondanks de economische recessie. De totale omzetstijging in de periode winter
2000-2001 tot en met het afgelopen seizoen, komt daarmee op een spectaculaire 70%. De
recordomzet bedroeg 15 miljard US dollars (4,5 miljard EU en 10,5 miljard rest van de
wereld).
De verwachting is dat deze ontwikkeling het komende herfst/winter seizoen sterk zal
doorzetten. De 'ready to wear' shows in Parijs, Londen, New York en Milaan toonden
overweldigend veel bont. Ontwerpers als Marc Jacobsen, Mulberry, Gucci en Viktor & Rolf
zetten daarbij de trend.
''In het huidige economische klimaat zijn deze cijfers zeer opvallend'', stelt Mark Oaten, CEO
van de Internationale Bonthandel Federatie. ''Ze tonen dat ontwerpers en consumenten hun
liefde voor dit duurzame en mooie product blijven tonen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we
het komende winterseizoen een nog grotere stijging zullen zien omdat de prijzen op de meest
recente bontveilingen weer naar recordhoogten zijn gestegen. Dit betekent dat producenten
bereid zijn een extra premie te betalen omdat consumenten op zoek zijn naar duurzame luxe
artikelen''.
Ook Nederland profiteert volop van deze internationale modeontwikkeling. Uit
marktonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Bont Instituut blijkt dat 1 op de 3
modewinkels in Nederland artikelen verkoopt met daarin echt bont verwerkt.
''Internationale modemerken brengen bont naar de Nederlandse markt, maar ook Nederlandse
ontwerpers gebruiken volop bont'', aldus Ron Haarman, woordvoerder van het Nederlands
Bont Instituut. ''Natuurlijk zijn dat bekende namen als Mart Visser, Frans Molenaar en Viktor
& Rolf, maar vooral ook vertegenwoordigers van een nieuwe generatie zoals bijvoorbeeld
Sjaak Hullekens, Claes Iversen, Jonathan Christopher, Django en Sepehr Maghsoudi''.
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