
Als er iemAnd is die zijn eigen merk en 

merkwAArde creëert, dAn is het de 

AmsterdAmse ondernemer nAlden. hij 

werd bekend Als blogger en weet Alles 

over merken en de wAArden die dAArbij 

horen. en voorAl, hoe je die merkwAArde 

bewAAkt.

“nAlden is een merk. een tikje ongrijpbAAr 

en dAt is precies de bedoeling. mysterieu-

ze merken zijn het AAntrekkelijkst. ik heb 

Altijd vAnuit mijn eigen wAArden content 

gedeeld met Anderen. en zo werd nAlden 

een merknAAm. Als je vAn innovAtie, de-

sign en technologie houdt, dAn is nAlden 

een keurmerk. 

heel belAngrijk is het Als merk om Altijd 

vAnuit de consument te redeneren. Als je 

iets nieuws bedenkt, moet je je eigenlijk 

AfvrAgen: zou ik het zelf willen gebrui-

ken? op deze wijze hebben we AnderhAlf 

jAAr geleden ook ‘wetrAnsfer’ in de 

mArkt gezet. een toffe tool om bestAnden 

mee te versturen. dAAr heb ik nooit re-

clAme voor hoeven mAken, de gebruikers 

deden zelf de promotie. en nu zijn er Acht 

miljoen gebruikers per mAAnd en het 

groeit mAAr door. in de Autowereld is het 

niet Anders; je moet relevAnt blijven. 

wAt betreft renAult, dit merk zet Auto’s 

op de weg die AAnslAAn bij hele bevol-

kingslAgen in de wereldwijde mAAtschAp-

pij. dAn doe je het goed.”      

www.nAlden.net; www.wetrAnsfer.com

C’est le Connaisseur

blogger: nalden

' Ongrijpbaar  
blijven, daar 
gaat het om'

mooi én
duurzAAm 
Wie voor elektrisch rijden kiest, kiest voor bewust 
leven. de designers van renault combineerden daarom 
duurzaamheid, zorg voor het milieu én mooi design in 
de nieuWe z.e.-accessoirelijn. 

getoonde Artikelen zijn te bestellen bij de 

renAult-deAler, zolAng de voorrAAd strekt.

heerlijk warme jas 
Lekker warm en modieus in de winter. 

Want deze damesjas bestaat uit hon-

derd procent wol en is opgesierd met 

vele fraaie details zoals een dubbele 

rij knopen en een subtiel Renault-logo 

op de borst. 
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vier-in-één-oplader
De iDapt i4 is een stijlvol uitgevoerd laadstation waarin tegelijkertijd 

vier apparaten van nieuwe energie worden voorzien. Een innovatieve 

oplossing voor de bekende oplaadproblemen. Geen gedoe meer 

met aparte opladers en snoeren die in elkaar verwikkeld raken. De 

iDapt i4 is veilig en zuinig in het gebruik. Meer dan vierduizend mo-

dellen – van blackberry, iPhone, GPS tot digitale camera – passen in 

dit oplaadstation. Opladen gaat via het stopcontact, maar de i4 heeft 

ook een USB-uitgang speciaal voor tablets.

77 11 431 790   

! 103,86

stijlvol horloge  
Een sieraad om elke damespols. Deze Silver 

Ladychrono Watch is gemaakt van roestvrij 

staal en is tot op vijf meter diepte water-

dicht. Dit fraaie kleinood kan worden op-

geborgen in een gepersonaliseerde, zwart 

metalen Renault Sport-cadeaubox en kent 

een garantieperiode van twee jaar. 

77 11 431 775

! 124,85

nòg CompaCter 
Straks in 2012 wordt de Twizy gelanceerd. Met zijn ultracompacte 

afmetingen een bijzonder vormgegeven elektrische tweezitter. Nu 

al zijn nóg compactere (schaal)modellen te koop (verhouding 1 

op 12). Deze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar (afgebeeld 

Twizy ‘Light My Fire’). De auto’s zijn gemaakt van zamak en de twee 

portieren kunnen daadwerkelijk worden geopend. Vanaf veertien jaar 

en ouder . 

77 11 431 541

! 72,38

hip en handig
Schoon shoppen? Hip shoppen? Handig 

shoppen? Ja, dat kan allemaal met slechts 

één tas aan de hand: de Z.E.-shopping 

bag. Gemaakt van polypro-kunststof, in 

de kleuren wit en blauw, en aan de bin-

nenkant een vak dat met een rits afsluit-

baar is. Afmetingen: 40x15x35cm.

77 11 430 545

! 8,39

3x stijl 
Een doos boordevol stijl. Welke man 

wil dit niet? Een prachtige zwartleren 

riem (verstelbaar: 110 cm) een opval-

lende metalen gesp en twee mooie 

manchetknopen (rhodium messing). 

Deze stijlvolle doos is verpakt in een 

zwarte Renault Sport-cadeaubox.   

77 11 430 172

! 62,20

naast de z.e.-collectie 
biedt c’est renault ook een 
geWeldig mooie selectie aan 
lifestyle modeartikelen.

muizen met blaCklight
Een echte eyecatcher is deze optische 

muis met ingebouwd blacklight. 

Ook het Z.E.-logo is uitgevoerd in 

blacklight, dus de muis is altijd in het 

donker te vinden. Apart design door 

de extra dunne uitvoering (1,3 x 5 x 

8,5 cm) en de glanzende toplaag. 

Klikt altijd secuur en accuraat dankzij 

de gevoeligheid van 1000 dpi. Het 

meegeleverde snoertje is automatisch 

oprolbaar, dus ook handig om mee te 

nemen in de laptoptas.

77 11 431 789

! 29,95

044 045
C' e s t r e n A u lt C' e s t  r e n A u lt

C'est boutique

een leuk 
leven:


