Menjo Custom Clothing persoonlijk en betaalbaar

Iedereen kan sportkledingontwerpen.nl
Sportkleding in je eigen kleuren en met je eigen logo, kun je nu heel eenvoudig zelf ontwerpen. Menjo Custom Clothing maakt met sportkledingontwerpen.nl ieder shirt persoonlijk en
betaalbaar.
De jonge Groningse vormgevers Joey Sibbald (27) en Menno Hoekstra (29) zijn sportliefhebbers.
Ze voetballen samen en zijn mede vanwege hun werk voor een topsportkledingfabrikant thuis in de
wieler- en schaatswereld. Samen hebben ze als zelfstandige ondernemers het label Menjo Custom Clothing in de markt gezet. Met hun in april 2016 gelanceerde platform sportkledingontwerpen.nl dichten ze vervolgens een gat in de markt.
Sportkledingontwerpen.nl is een eenvoudig concept, zowel qua idee als toepassing. ,,Dit concept
is bedacht voor de hobbysporter. Voor particulieren was het vaak een (te) lang proces om enkele
stuks sportkleding te bestellen’’, licht Sibbald toe. ,,Met ons selfserviceconcept hebben wij het hele
proces van bestelling tot levering voor de consument zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Er is geen
contact met een label, vormgever en verkoper nodig, waardoor de levertijd wordt verkort van circa
twaalf weken tot twee à drie weken.’’
Selfservice
Met het gebruiksvriendelijke programma sportkledingontwerpen.nl kunnen consumenten eenvoudig hun eigen shirt ontwerpen door teksten en afbeeldingen toe te voegen, kleuren te wijzigen en
details als ritszakjes en gekleurde stiksels toe te voegen. Vervolgens kunnen ze via de webwinkel
maten en aantallen aangeven en afrekenen. ,,Je slaat een hele procedure over, waardoor het
aanmerkelijk goedkoper wordt’’, aldus Sibbald. Het programma werkt zowel op desktopcomputers
als op tablets en mobiele telefoons. De bestanden zijn te uploaden als SVG, PNG en JPG.
Sportkledingontwerpen.nl is een uitkomst voor iedere individuele sporter, maar ook voor de vriendenclub, de in zijn vrije tijd fietsende zzp’er die zijn eigen bedrijf wil promoten, de amateur die voor
het goede doel de Alpe d’Huez beklimt óf voor wie een origineel cadeau wil geven.
Het programma beperkt zich nu nog tot sportshirts en wielershirts, maar wordt uitgebreid naar
meerdere kledingstukken en sporten.

