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PERSBERICHT 

CACHEMIRE COTON SOIE 
 

 
Ervaring van naaldje tot draadje 

 
De kaarten in de modesector worden opnieuw geschud en online en 
fysieke winkels proberen het laken naar zich toe te trekken. Voor de 
multimerkenwinkels van hetzelfde laken een pak? Cachemire Coton 
Soie is een baken in een tijd waarin we meer dan ooit nood hebben 
aan een houvast.  
 
Tegenwoordig kun je alles – en vaak eender wat – met één muisklik aan huis laten 
leveren. ‘Stenen’ winkels hebben zich als reactie daarop omgeturnd tot 
‘ervaringsbestemming’ en de onze wringt zich uit het keurslijf van het uniforme 
aanbod. Wij gaan bij een zestigtal, vooral Europese, leveranciers op zoek naar wat 
bijzonder en uniek is. Met ons kennersoog leiden we u door de collectie en geven 
we u advies op maat. Zo raakt u in het enorme aanbod het noorden niet kwijt en 
gaat u naar huis met precies dat stuk dat u zocht.  
 
Creatieve identiteit boven merklabels 
 
Cachemire Coton Soie is zonder twijfel de enige boetiek in Brussel die voor haar 
klanten exclusief luxe inslaat bij kwaliteitshuizen. Het uitgangspunt is altijd het 
kledingstuk zelf, het merk is daarbij bijkomstig – zo krijgen bijvoorbeeld grote 
Franse en Italiaanse luxemodemerken niet automatisch een plekje in de etalage. 
Sophie Helsmoortel stelt al meer dan dertig jaar elk seizoen een coherente, 
tijdloze en eindeloos combineerbare collectie samen. Ze laat zich daarbij niet 
leiden door tijdelijke trends, maar kiest steevast voor duurzaamheid, stijl en 
kwaliteit. Elke klant krijgt persoonlijk advies, zodat iedereen hier een 
uitzonderlijk kledingstuk vindt waarmee ze straks opvalt. De collecties bij 
Cachemire Coton Soie sluiten naadloos aan op wat u al in de kast heeft hangen en 
wat u elders heeft aangekocht. Die combineert u met onze nieuwe, exclusieve 
stukken tot een volledig nieuwe garderobe.  
 
Een selectie met de klant als rode draad 
 
Multimerkenwinkels in België en Italië staan dicht bij u en weten waar u naar op 
zoek bent. De outfits hier vindt u niet makkelijk ergens anders. Sophie 
Helsmoortel kiest voor eigenheid in samenhang en elk seizoen laat ze de 
Belgische fotografe Nathalie Gabay de collecties op beeld vastleggen. Een 
constante in een evolutie waarin niets hetzelfde is, maar alles bij elkaar past. Een 
vaste hand in harmonie, selectie en intenties.  
Gepersonaliseerd imago-advies 
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U kunt in onze boetiek terecht voor kleuradvies en gezellige ‘personal shopping’. 
Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak, omdat wij het belangrijk vinden dat u 
dicht bij uzelf blijft en zelfvertrouwen uitstraalt. Een nieuwe garderobe shoppen 
bij ons is ook een investering in kwalitatieve, ethische kledingstukken met edele 
materialen. Bij elk bezoek aan onze boetiek ontdekt u iets nieuws, dat u met uw 
lievelingsstukken combineert tot nieuwe outfits. Deze ‘anti-waste’-houding geeft 
een nieuwe invulling aan luxe. Sophie kiest voor vaklui die de lat even hoog leggen 
als zijzelf, ze geeft de voorkeur aan vakkennis en de hand van de meester, aan een 
eigen toets in de ontwerpen, aan de combineerbaarheid van de stukken en de 
draagbaarheid ervan in elke situatie. Vandaag storten we ons halsoverkop op elke 
nieuwe trend, maar bij Cachemire Coton Soie nodigen we u uit om even te 
vertragen, om op zoek te gaan naar wat echt belangrijk is. En omdat Sophie uw 
lievelingsstuk graag personaliseert, kunt u het in de boetiek laten borduren. Zo 
draagt u deze zomer een echt uniek stuk. Een klein extraatje, dat u alleen met 
handwerk krijgt. Want de kleren maken de vrouw! 
 
 
— 
CACHEMIRE COTON SOIE 
RUE FRANZ MERJAY 53, 
1050 BRUSSELS 
 
+ 32 (0)2 647 09 88 
Open Monday to Saturday 11am — 6.30pm 
cachemirecotosoie.com 

 

http://www.cachemirecotonsoie.com/
https://www.instagram.com/cachemirecotonsoie/
https://www.facebook.com/cachemirecotonsoie.bxl/

