
ZWARE 

JONGENS ARE YOU READY? 

https://youtu.be/ubNF9QNEQLA


ZWARE 
JONGENS INSPIRE YOU  
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ZWARE 

JONGENS GO DEEP. 

ARE INCOGNITO. 

HAVE THE KEY. 

LOVE FLOWERS. 

SEE THROUGH YOU. 

WIDEN YOUR HORIZON. 

DON’T GIVE A FUCK. 

DO IT BY HAND. 

HAVE AN ATTITUDE. 

DON’T PUBLISH PROJECTS. 

GO DEEP. 

LOVE BLACK. 

ARE SUSPICIOUS ABOUT BANKS. 

INVENT THEIR OWN TOOLS. 

MAKE YOU LOOK SEXY. 

 



INFORMATION. 

“TRENDS AND 

CASES.” Een selectie van relevante trends en cases. 



TRANSFORMING 

TOURISM. 
DIGITAL DETOX. 

Ontsnappen als het nieuwe luxe 

product in toerisme. 

Reizen waarin je volkomen ’off-

the-grid’ bent worden steeds 

populairder. 

In de huidige wereld waar 

verbonden zijn en online meer 

noodzaak dan keuze is kiezen 

mensen er meer en meer voor 

zich bewust uit te schakelen. 

BELEVING. 

Daarnaast staat de beleving 

centraal. Wanneer mensen dan 

de keuze maken om uit te 

schakelen willen ze dit wel doen 

door iets unieks te beleven. Het 

gevoel van een once in a lifetime 

beleving is ze meer waard dan je 

denkt. 





EATING OUT 

DINING IN. 
THUISBEZORGD. 

De bezorging van eten bij 

mensen thuis is in dit jaar 10 

keer sneller gegroeid dan het 

traditionele uit eten gaan.  

 

Steeds meer restaurants in het 

hogere segment gaan hun eten 

bezorgen. Dit wordt hen 

gemakkelijk gemaakt door 

partijen als uber eats en 

deliveroo. 

SNACKING. 

De traditionele momenten 

waarop mensen eten vervagen. 

De ouderwetse drie maaltijden 

op een dan ontbijt, lunch en 

diner worden vervangen door 

meerdere kleine snacks door de 

dag heen. 

Dit biedt totaal nieuwe 

mogelijkheden voor de horeca. 



SLEEPING WITH 

SIX SENSES. 
ZINTUIGEN. 

Je goed voelen gaat niet alleen 

om het mooiste hotel. De 

holistische aanpak waarbij 

gasten in het centrum staan van 

allerlei technieken om beter te 

slapen, geleidelijk wakker te 

worden, douchen, baden, etc. 

WELLNESS? 

Wellness verandert van 

simpelweg een zwembad 

toevoegen aan je hotel naar de 

klant centraal stellen en er alles 

aan willen doen om hem of haar 

met een zo goed mogelijk gevoel 

weer naar buiten te sturen. 



SUPREME 

De kracht van samenwerkingen 

bewijst zich keer op keer in dit merk. 

 

VETEMENTS 

Sterke samenwerkingen met 

onverwachte partners maken dit 

merk gewild onder jongeren. 

 

vs. 

 

DOLLAR SHAVE CLUB 

Focus op 1 product maar dan wel 

een totaal pakket. 

 

CARE/OF 

Goede producten, simpel gemaakt 

voor de consument.  

COLLABORATION 

vs. SINGLE 

PRODUCT 

https://youtu.be/ZUG9qYTJMsI


THE POWER 

OF STORY. 

H&M. 

Soms hoeft je merk niet eens op 

de voorgrond om een gevoel te 

creëren dat bij je klanten tot de 

verbeelding spreekt. 

https://youtu.be/VDinoNRC49c
















The Verbeeck - Back brewery has been around since the end of the 19th century, when it became one 

of the most beloved independent breweries in the northern region of Belgium. 

 

The brewery was, is and remains a family affair: no monks or big corporations in sight.  

 

In 2015, a new generation has risen and so has the brewery. Together, they have formed the 

formidable, reassuringly Belgian-sounding name Verbeeck – Back – De Cock. VBDCK. This new crop 

of VBDCK heirs to the family tradition of Belgian quality and craft has literally been digging up history 

by its roots. They are ripping through the nostalgic silence with KEREL, the beer that says it all. 

VERBEECK – BACK  - DE COCK BREWERY 































BUT DID WE STOP THERE? 

HELL YEAH NO 













SO WE DID THE EXTRAS 

TIME TO CASH IN GO HOME… 

FUCK YEAH NO 





EVERYBODY HATES LOVES 



ZWARE 

JONGENS HAVE ONE QUESTION FOR YOU… 

THANK YOU. 



WHO KNOWS WHAT 

THIS MEANS? 



ZWARE 

JONGENS DON’T TAKE QUESTIONS. 

THANK YOU. 



ZWARE 

JONGENS THANK YOU. 



ZWARE 

JONGENS.COM 


