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SCOTCH	&	SODA PRESENTEERT NIEUWE MERKIDENTITEIT,  

EEN VERSNELDE WERELDWIJDE UITBREIDING  
MET DE OPENING VAN NIEUWE WINKELS 

  
  

16 maart 2021, AMSTERDAM – Scotch & Soda lanceert vandaag zijn nieuwe merkidentiteit en 
kondigt tegelijkertijd de uitbreiding van zijn winkelbestand aan met 15 nieuwe winkels die in de 
komende zes maanden worden geopend.  
 
Het nieuwe merklogo omarmt het symbool van eenheid in het midden van de naam 
Scotch & Soda. Het weerspiegelt de vrije geest van Amsterdam, waarbij het legendarische &-
teken samenvloeit met de initialen van het merk. Ook is het een knipoog naar het vakmanschap 
in de collecties met de delicate beweging van een draad die in het oog van een naald wordt 
gebracht.  
  
De identiteit toont het ontwerpethos van Scotch & Soda: het verwachte met het onverwachte 
combineren. Het viert de kracht van zelfexpressie en vrij denken van Amsterdam, de stad waar 
het merk is geboren. Dit wordt vertaald in collecties waarin essentials worden gecombineerd 
met eclectische statements, met verrassende details en unieke functionaliteit. Zo ontstaat een 
moderne garderobe voor elke dag voor heren, dames en kids en een premium denimcollectie 
onder de iconische noemer “Amsterdams Blauw.” 
 
De nieuwe merkidentiteit, die is ontwikkeld in samenwerking met A Studio in New York, wordt 
vandaag digitaal onthuld via de socialmediakanalen van het merk, op de website en in de eigen 
app, en in diverse nieuwe winkels, waarna het vanaf november ook zichtbaar is in de collectie 
voor Lente 2022.  
 
In totaal 15 nieuwe fysieke winkels en 12 shop-in-shops zullen wereldwijd worden geopend in de 
komende zes maanden, als toevoeging op het bestaande winkelaanbod van 225 winkels en 
161 shop-in-shops. De versnelde uitbreiding van het wereldwijde netwerk, in steden binnen de 
grootste markten van Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië-Pacific, zal gepaard 
gaan met de introductie van een nieuw “Vrije geest”-winkelconcept waarmee de nieuwe 
merkidentiteit wordt onderstreept. Deze ontwikkelingen worden gecombineerd met de uniforme 
commerce-integratie en omnichannel-mogelijkheden van het merk, die begin 2022 voltooid 
moeten zijn. 
 
Naast de nieuwe winkels zal het merk deze lente ook nieuwe showrooms en kantoren openen in 
Shanghai (China) en Milaan (Italië).  
 
Frederick Lukoff, CEO, licht toe: “Met onze nieuwe identiteit willen we onze ontwikkeling 
onderstrepen, een nieuw tijdperk inluiden van merkexpressie en een verhaal vertellen met een 
hernieuwde ambitie voor groei, rekening houdend met de negatieve effecten van de COVID-19-
pandemie voor onze huidige prestaties. We zijn grenzeloos optimistisch over de toekomst en 
het volgende hoofdstuk van het merk en het verhaal dat we te vertellen hebben, gebaseerd op 
de diepgaande waarden van eenheid die de unieke geest van Amsterdam stimuleren.” 
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De grootste nieuwe winkels in Europa zullen worden geopend op nieuwe grotere locaties in 
Nederland, inclusief een nieuwe winkel in Utrecht die vanaf nu open is, gevolgd door de opening 
in het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam op 18 maart, en de 
grootste flagship store wereldwijd in Den Bosch op 25 maart. In Duitsland gaan twee winkels 
open, te beginnen met een nieuwe locatie in Hamburg eind maart. In Frankrijk zal in juni een 
nieuwe winkel worden geopend in de Corso-vleugel van het CAP3000-winkelcentrum aan de 
kust in Nice. In mei gaat een nieuwe locatie open in Oekraïne, terwijl in Polen twee nieuwe winkels 
worden geopend in oktober in Warschau. Daarnaast openen deze maand drie shop-in-shops bij 
Globus in Zwitserland, gevolgd door zeven shop-in-shops in warenhuizen van Åhléns in Zweden 
(waaronder in Stockholm en Gotenburg) in maart en april, waarmee het merk zich nog steviger 
vestigt in Scandinavië.  
 
In september zal een nieuwe winkel worden geopend in de wijk Seaport in Boston in de Verenigde 
Staten, na de recente opening van twee winkels in Californië afgelopen januari. Die komen bij de 
al bestaande 43 winkels in Noord-Amerika. Daarnaast werkt het merk de komende weken aan 
drie extra locaties in de VS, waaronder Palo Alto (CA), Charlotte (NC) en in winkelcentrum King of 
Prussia, Pennsylvania.  
 
In het Midden-Oosten breidt het merk ook verder uit. Zo zal het zijn eerste vestiging in Israël 
openen in april, gevolgd door Qatar, de VAE en Koeweit. In Azië-Pacific wordt een nieuw filiaal 
geopend in april in Mumbai, India, en begin oktober in Perth, Australië. 
  
Elke winkel is uniek en blijft trouw aan de essentie van Scotch & Soda. De authentieke 
architectuur en het karakter van elk gebouw wordt gecombineerd met het signature ontwerp 
van het merk als weerspiegeling van het nieuwe winkelconcept van het merk. Alle gevels en 
inrichting zullen het nieuwe merklogo dragen en worden vormgegeven in zachte tinten van 
wolkenwit, houtskool en lichtbruin, gecombineerd met vrolijke accenten van zonnegeel, roze en 
bordeauxrood. Op maat gemaakte armaturen in verouderd messing, getextureerde tegels, 
marmer, gepoedercoat staal en een uniek barontwerp markeren accessoires en bieden ruimte 
om elkaar te ontmoeten. Geselecteerde vintage meubels en in eigen huis ontworpen behang 
maken het nieuwe ontwerpconcept compleet.  
 
Daarnaast zijn alle nieuwe winkels voorzien van ledverlichting, FSC-houten visgraatvloeren, 
nieuwe hangers gemaakt van gerecyclede materialen en geselecteerde zachte stoffering, zoals 
duurzame tapijten geweven van ECONYL®. De winkel in de Westfield Mall of the Netherlands is 
ook BREEAM®-gecertificeerd voor duurzaamheid.  
 
Het aanpakken van duurzaamheid staat ook centraal in de benadering van Scotch & Soda om 
verantwoorde collecties te creëren. Voor het huidige zomerseizoen 2021 voldoet 41% van alle 
stijlen in alle lijnen aan onze norm voor verantwoorde materialen van 20% gebruik van 
verantwoord materiaal per item. Ons doel is om dit te vergroten, zodat 70% van de stijlen die 
begin 2024 gemaakt worden, aan deze normen zullen voldoen. 
 
Vanaf de zomercollectie 2022 verhoogt Scotch & Soda het verantwoorde materiaalgebruik tot 
minimaal 50% van deze materialen. Dit zijn gecertificeerde vezels die biologisch, gerecycled, 
regeneratief of hernieuwbaar zijn uit een biologische of technische bron, zoals biologisch katoen, 
gerecycled polyester of ECONYL®. Behalve bij het gebruik van gerecycled katoen, waarbij onze 
drempel 20% is om ervoor te zorgen dat we de duurzaamheid en kwaliteit van de stof kunnen 
behouden, aangezien de vezels van gerecycled katoen korter zijn. 
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FACTSHEET  

  

BINNENKORT GEOPEND 
  

Utrecht (Nederland)  
De winkel in Utrecht beschikt over 373 vierkante meter aan de Oudegracht, een van de 
bekendste grachten van de stad. Gevestigd in een herenhuis uit de 13e eeuw, met een gevel 
waarin authentieke details, zoals leeuwenkoppen in beeldhouwwerk, zijn gecombineerd met 
pleisterwerk en zwarte raamkozijnen. Deze eclectische mix van klassiek en modern is ook terug 
te zien in de inrichting, waarin de originele plafonds met houten balken bewaard zijn gebleven. 
Over twee verdiepingen biedt de nieuwe winkel alle collecties en een selectie van vintage 
meubels. En de signature bar met gratis frisdrank mag natuurlijk niet ontbreken. 
  

• Opening op 16 maart 
• Oudegracht 121, 3511 AH, Utrecht 
• Eigen winkel 
• 373 vierkante meter, over twee verdiepingen 
• Kleding voor heren, dames en kids, schoenen, brillen en beautycollecties 
• Speciale kenmerken: 

o Gevestigd in een herenhuis uit de 13e eeuw 
o De gevel combineert authentieke details, zoals leeuwenkoppen in 

beeldhouwwerk, met modern pleisterwerk en zwarte raamkozijnen 
o Originele plafonds met houten balken 
o Signature bar met gratis frisdrank 

• Openingstijden: 
o dinsdag tot en met zaterdag, 10:00 - 20:00 uur 
o maandag en zondag, 12:00 - 18:00 uur 

  
Leidschendam (NL)  
Gelijktijdig met de opening van het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands in 
Leidschendam op 18 maart, opent Scotch & Soda er een nieuwe winkel. De opvallende gevel zal 
voorzien zijn van het nieuwe merklogo, met unieke zellige-tegels, die handgemaakt zijn in 
Marokko. Bij de ingang zal een bar de bezoekers welkom heten met gratis frisdrank. De winkel is 
ook BREEAM®-gecertificeerd voor duurzaamheid. 
  

• Opening op 18 maart 
• Westfield Mall of the Netherlands, Kornoelje 6, 2262 AX, Leidschendam 
• Eigen winkel 
• 114 vierkante meter 
• Kleding voor heren en dames, schoenen, brillen en beautycollecties 
• Gevestigd in Westfield Mall of the Netherlands, het grootste winkelcentrum van het land 
• Speciale kenmerken: 

o De gevel bevat zellige-tegels, die handgemaakt zijn in Marokko 
o Signature bar met gratis frisdrank 

• BREEAM®-gecertificeerd 
• Openingstijden: 

o dinsdag tot en met zaterdag, 10:00 - 20:00 uur 
o maandag en zondag, 12:00 - 18:00 uur 
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‘s-Hertogenbosch “Den Bosch” (Nederland) 
Met 510 vierkante meter wordt de nieuwe winkel in Den Bosch de grootste winkel van 
Scotch & Soda wereldwijd. De winkel is gevestigd in een voormalig theater uit 1919 in de stijl van 
de Amsterdamse School. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een bioscoop. Een combinatie 
van de kleurrijke geschiedenis en architectuur van het monument met moderne details biedt een 
unieke winkelervaring over drie verdiepingen met alle collecties, waaronder kleding voor heren, 
dames en kids, schoenen, brillen en beauty. Vormgegeven als winkel- en ontmoetingsruimte zal 
er ook een bar zijn met gratis frisdrank en een lounge die vooraf kan worden gereserveerd met 
een privé-paskamer en oplaadpunt voor de telefoon. Daarnaast is er ook een speciale paskamer 
voor kids met een creatieve muur en lachspiegels.  
  

• Opening op 25 maart 
• Hooge Steenweg 15, 5211 JN ’s-Hertogenbosch, Den Bosch 
• Eigen winkel 
• 510 vierkante meter, over drie verdiepingen 
• Kleding voor heren, dames en kids, schoenen, brillen en beautycollecties 
• Speciale kenmerken: 

o Gevestigd in een voormalig theater uit 1919 in de stijl van de Amsterdamse 
School 

o Signature bar met gratis frisdrank 
o Te reserveren paskamer met oplaadpunt voor telefoons 
o Paskamer voor de kids met een creatieve muur en lachspiegels 

• Openingstijden: 
o dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag, 10:00 - 18:00 uur 
o donderdag, 10:00 - 20:00 uur 
o maandag en zondag, 12:00 - 18:00 uur 

  
  
Hamburg (Duitsland)  
De nieuwe winkel in Hamburg zal gevestigd zijn in een art-nouveaugebouw in het historische 
centrum, en wordt de derde winkel in de stad.  
  

• Opening op 29 maart 
• Mönckebergstraße 7, 20095 Levantehaus, Hamburg 
• Eigen winkel 
• 210 vierkante meter 
• Kleding voor heren en dames, schoenen, brillen en beautycollecties  
• Gevestigd in het historische centrum van de stad 
• Speciale kenmerken: 

o Gevestigd in een art-nouveaugebouw 
• Derde winkel in de stad 

• Openingstijden: 
o maandag tot en met zaterdag, 10:00 - 20:00 uur 
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Over Scotch & Soda 
Scotch & Soda is opgericht in 1985 in Amsterdam en draagt de vrije geest van de stad uit. Het 
merk is grenzeloos optimistisch en laat zich inspireren door individualiteit, authenticiteit en de 
kracht van zelfexpressie om verrassende creaties tot leven te wekken – en die mentaliteit is 
terug te zien in de unieke ontwerpen. 

  
De Scotch & Soda-collecties omvatten kleding voor heren, dames en kids, maar ook denim, 
brillen, geuren en accessoires. Ze nemen een unieke plek in in het huidige wereldwijde 
modelandschap. 

  
De collecties worden wereldwijd in 225 eigen winkels verkocht in Europa, Noord-Amerika, Azië, 
het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Daarnaast heeft het merk ook 7.000 filialen in 
warenhuizen in enkele grote wereldsteden, waaronder New York, Londen en Parijs. Bovendien 
verzendt het merk onlinebestellingen naar meer dan 70 landen.  
 
Ga voor meer informatie naar www.scotch-soda.com 
 
 
Voor de pers:  
Daniel Urrutia | Directeur Communicatie | urrutia.daniel@scotch-soda.com 
 

 
 
Links: 

• Nieuw Scotch & Soda-logo en -pictogram 

• Utrechtse winkel fotografie 

• Westfield Mall of the Netherlands winkelfotografie 

• ‘s-Hertogenbosch (Den Bosch) winkelrendering 

 

 

 
 

https://wetransfer.com/downloads/7744dc482e0bbda47b3824194acb0e1120210311212054/c663858453f73c5f1e2e8e775d06ff1520210311212054/7f2850
https://wetransfer.com/downloads/2abd75f4bcff494b9c11d6a224234c4c20210311213556/2d2897a57509dc9f5c06ff65d416f0a620210311213556/a023af
https://wetransfer.com/downloads/8eb1758972d1124e1368a2cfcad24c2e20210315094613/7f85af2fcada9901ee89c0ee2cfc089020210315094613/d4bbc5
https://wetransfer.com/downloads/c11481c3e1fecd6605adcb1647de742320210311212337/ffd6ec39e51b498acf037374fe79683920210311212337/0b3df3



