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Tony Cohen: luxe mode met innovatieve details
Op 14 juli toont Tony Cohen zijn allernieuwste creaties tijdens Mercedes-Benz
FashionWeek Amsterdam
10 jul 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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De Amsterdamse Tony Cohen staat bekend om zijn unieke verwerking
van luxe materialen en focus op detaillering. Na zijn laatste show vorig
jaar juli, zal Cohen ook deze zomereditie zijn nieuwe collectie
presenteren op MBFWA. Dit keer in samenwerking met NIVEA Invisible
for Black & White Deodorant. Fashionweek.nl ging bij Cohen langs
tijdens de casting voor zijn nieuwe show.
Zijn carrièreswitch van professioneel honkballer in de Amerikaanse Major League naar modeontwerper heeft Tony Cohen geen windeieren gelegd. De Amsterdammer startte in 2006 zijn
gelijknamige kledinglabel en showde vier jaar later tijdens New York Fashion Week. Ondertussen
beheert hij twee prêt-à-porterlijnen, een voor vrouwen en een voor mannen. Zijn nieuwste
concept? Een kledinglijn in een samenwerking met de succesvolle DJ en man van Doutzen Kroes:
Sunnery James.

Het geheim achter het succes van Tony Cohen
Wat is het geheim achter Tony Cohens succes? “De wereld is tegenwoordig zo commercieel
gedreven dat het creëren van een heel duidelijk eigen signatuur extreem belangrijk is om je te
onderscheiden en te overleven in de modebranche.” Zijn tip aan startende ontwerpers die zich op
het commerciële luxesegment willen focussen luidt dan ook: “Een goed begin is het halve werk,
dus steek veel tijd aan vooronderzoek: is jouw signatuur er al? Wat doet deze in de markt? En wat
is hierbij de beste prijsstrategie.”

Van toewijding tot innovatie
De sleutelwoorden voor Tony Cohens ontwerpen zijn: toewijding, innovatie, luxe en modern.
“Voor TONY COHEN hebben we gekozen voor het luxesegment waarin we prijstechnisch aan de
onderkant van de markt zitten. Strategisch is dit een enorme uitdaging, waarvan ‘jezelf iedere
vier maanden opnieuw bewijzen’ sowieso de grootste is. De modebranche is ongeveer de enige
branche waarin je iedere vier maanden opnieuw moet pieken”, aldus Cohen.
Over zijn nieuwe collectie kunnen we je nog niet veel vertellen. Om alvast in de Tony Cohenstemming te komen hebben we alvast een aantal van zijn beste looks op een rijtje gezet.

Wil jij zijn nieuwste collectie in het echt zien? Bestel dan nu je ticket voor de show!
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