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SPECIAL: CADEAUTJES

‘Goede service
voor mijn klanten’
MOOI LIFESTYLE
Linden
Welk soort pakjes zijn te
genwoordig in?
‘Wat heel goed, loopt zijn de
geurbloemetjes van Millefiori.
Het is een leuk en duurzaam
cadeau, want in tegenstelling
tot echte bloemen verwelken
ze niet. Een ander origineel ge
schenk zijn de keivogels, weer
bestendige kunstwerkjes in
inox en kei.’
Besteden mensen minder in
crisistijd?
‘Het bestedingspatroon is het
zelfde, maar mensen willen wel
meer waar voor hun geld. Ik
vind dit niet meer dan normaal.
Wat men koopt, moet zowel es
thetisch als functioneel zijn.’
Wat onderscheidt uw zaak
van anderen?
‘Ik heb een heel goede band
met al mijn klanten. Zij waar

deren de parking voor de deur
en mijn flexibiliteit rond om
ruiling. Ik probeer steeds een
goede service te verlenen aan
mijn klanten. Dit is iets dat ik
zelf ook aan mijn leveranciers
vraag. Er hangt ook een leuke
en gemoedelijke sfeer in de
winkel.’
Welk pakje zou u graag zelf
krijgen?
‘Te veel om op te noemen, want
naast geschenken heb ik ook
nog kleding en accessoires. Ik
heb wel een zwak voor de inte
rieurartikelen van het Deense
merk Eva Solo.’
Eigenaar/Uitbater:
Patricia De Filette
Open sinds: 2007
Adres:
Wolvendreef 87
3210 Linden
tel. 01643.54.37
www.mooilifestyle.be
patricia@mooilifestyle.be

‘Ik hou van alles
wat ik verkoop’
TANTE JOJO
Leuven
Welk soort cadeautjes zijn
tegenwoordig in?
‘Ik merk dat vooral servies, toi
letzakken, notaboekjes en
agenda's erg in trek zijn.’
Geven mensen minder geld
uit in crisistijd?
‘Absoluut, ik heb echt het ge
voel dat de budgetten lager lig
gen dan vroeger. Duurdere
theepotten en fotoalbums blij
ven liggen. Sowieso hou ik daar
wel rekening mee bij mijn aan
kopen, aangezien ik toch ook
veel studenten heb in mijn
klantenbestand. Ik wil ook
voor lage budgetten een leuk
cadeau kunnen aanbieden.’
Wat onderscheidt uw zaak
van anderen?
‘Ik ga op zoek naar dingen die
nergens anders in Leuven te
krijgen zijn. Van het merk

‘Cath Kidston’ ben ik zelfs het
enige verkooppunt in België. Ik
probeer ook in één stijl te blij
ven en niet te veel mixen. Be
langrijk is dat ik zelf alles mooi
vind dat ik verkoop. We probe
ren leuk in te pakken, daar ko
men de mensen ook voor terug.
Een mooi ingepakt geschenkje
is ons visitekaartje. Dat maakt
het geven op zich nog leuker.’
Welk pakje zou u zelf graag
krijgen?
‘Geef mij maar een knus tvde
kentje, voor op koude winter
avonden in de zetel. Ik heb het
snel koud.’
Eigenaar/Uitbater:
Joëlle Fleerackers
Open sinds: 2007
Adres:
Jan Stasstraat 10
3000 Leuven
tel. 01662.05.00
www.tantejojo.be
info@tantejojo.be
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Tekst en foto's:
Evelyne Sauvage

‘Kwalitatieve producten
met eerlijke handel’
FAIR TRADE
ORIGINAL
Bierbeek
Welk soort pakjes zijn te
genwoordig in?
‘We merken dat de culinaire
trend fel in is. We zoeken dan
ook in die kooksfeer naar ge
schenkartikelen zoals tajines,
mooie mokken en onderleg
gers.’
Besteden mensen minder
in crisistijd?
‘Daar hebben we weinig last
van. De voorwaarde is wel
dat we een goed assortiment
aanbieden, met een sterke
prijskwaliteitverhouding en
inspelend op de trends. Men
sen gaan wel bewuster om
met hun geld. Onze prijszet
ting is niet die van de goed
kope keten, maar we moeten
ook niet overdrijven. Cen
traal blijft een eerlijke prijs.’

Wat onderscheidt uw zaak
van anderen?
Wij verkopen enkel kwalita
tieve producten met een ver
haal en in fair trade geprodu
ceerd. De essentie is dat wij
altijd weten wie het artikel
gemaakt heeft, waar het van
daan komt en wat we betaald
hebben ter plekke. Die trans
parantie is belangrijk.’
Welk pakje uit de winkel
zou u zelf graag krijgen?
‘Voor mij graag het beeldje
uit Zimbabwe van een koppel
dat samen op de schommel
zit. Ik wil later ook wel zo
mijn oude dag doorbrengen.’
Eigenaar/Uitbater:
Eric Devogelaere
Open sinds: 1993
Adres:
Hoogstraat 35E
3360 Bierbeek
tel. 01646.14.44
www.fairtrade.be

‘Wij hebben cadeautjes
voor ieders budget’
PAKJESHUIS
Leuven
Welk soort pakjes zijn te
genwoordig in?
‘Dat varieert heel fel hier.
Ons aanbod is zo divers dat
er voor elk wat wils is: een
leuk gadget, een klein verras
singsgeschenk of een duurder
merkproduct. Dit jaar springt
er nog niet echt iets tussen
uit. Maar dat kan veranderen
natuurlijk.’
Besteden mensen minder
in crisistijd?
‘Daar merken we weinig of
niets van bij ons. Mensen
blijven cadeautjes kopen tij
dens de kerst en nieuwjaars
periode. We proberen wel
heel bewust dingen aan te
bieden van 1 euro tot een
paar honderd euro. We zijn
ook niet geneigd extreem
duur te gaan in ons aanbod.’

Wat onderscheidt uw zaak
van anderen? ‘
We onderscheiden ons in het
aanbod van de cadeautjes,
voor ieders budget. We beste
den ook veel aandacht aan
het maken van de pakjes op
zich, met mooi papier.’
Welk pakje zou u zelf
graag krijgen?
‘Ik hou van mooie decoratie
ve zaken, zoals de honden
van Magis. Dat is een Itali
aans meubelmerk. Ook de ka
bouters in kunststof vind ik
leuk en zijn populair. Ze zijn
van Duitse makelij en we
hebben ze toevallig ontdekt.’
Eigenaar/Uitbater: Bernard
Morreel en EevaLisa Megchun Ruiz
Open sinds: 2004
Adres:
Mechelsestraat 30
3000 Leuven
tel. 01620.12.15
www.pakjeshuis.com

