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Het internationaal succesvolle modebedrijf Marc Cain werd in 1973 
opgericht door Helmut Schlotterer, de managing director. Vandaag de 
dag is Marc Cain een wereldwijd opererend premiummerk voor dames-
mode met een eigen productiefaciliteit in Duitsland. Vanuit het hoofd-
kantoor in het Duitse Bodelshausen stuurt Marc Cain de wereldwijde 
onderneming aan.

Tussen 2007 en 2015 werd er circa 134,4 miljoen euro geïnvesteerd in 
beheer, productie, onderzoek en ontwikkeling, om de concurrentiepositie 
veilig te kunnen stellen. Het meest recente investeringsobject is een 
logistisch centrum met geautomatiseerd magazijn, dat 2015 werd 
voltooid. Het gebouwencomplex meet ca. 100 keer 74 meter en is 18 
meter hoog. Geïnvesteerd werden in totaal 35 miljoen euro.

Inmiddels telt het bedrijf alleen al in Duitsland meer dan 1000 
medewerkers. 221 Marc Cain Stores, 311 Shop-in-Stores, 438 
Depositoklanten en nog eens 870 exclusieve gespecialiseerde winkels in 
59 landen zijn kenmer-kend voor de selectieve distributiestrategie. 
Nieuwe stores en nieuwe Shop-in-Stores zitten in de pijplijn. De 
exportquote van Marc Cain ligt boven de 60 %, met een stijgende 
tendens.

Marc Cain 



Marc Cain Imagetext – Pagina 2

De productieketen van de kleding van Marc Cain is een Europees proces, 
want de materialen zijn overwegend afkomstig uit Europa. Dit heeft als 
voordeel dat de wegen korter en sneller zijn en het is ook beter voor het 
milieu. In Europa gelden bovendien alle wettelijke regelingen op sociaal en 
ecologisch gebied. Daarenboven bekent zich Marc Cain tot de sociale en 
ecologische doelen van de textiel- en bekledingsindustie die zich de 
branche in haar Code of Conduct heeft gesteld.Het 
leveranciersmanagement wordt gekenmerkt door hechte, duurzame 
relaties en omvat een groep absolute specialisten in iedere product-
categorie, waarbij er niet aan leverancier- of land-hopping wordt gedaan.

Sinds de oprichting van Marc Cain in Italië koestert het bedrijf zijn 
Italiaanse oorsprong met Duitse perfectie. De hoogste eisen aan design, 
kwaliteit, materialen, de nieuwste productietechnologieën en pasvormen 
zijn het credo van Marc Cain. Daarom komen de stoffen, geweven stoffen, 
jerseys en het breigaren rechtstreeks uit Italië, resp. zelfs uit Japan. Het 
breien van de garens op hypermoderne breimachines en de afwerking van 
de stoffen in de textielverwerkingsprocessen vinden plaats in Duitsland, 
om de voor Marc Cain bekende kwaliteit en het gewenste draagcomfort 
te kunnen garanderen. De innovatiekracht en het bijzondere van de 
collecties van Marc Cain vloeien voort uit het Duitse productieproces. Om 
deze reden is er in Bodelshausen met succes een productie in drie 
ploegen voor breien, prints en textielafwerking. De eindconfectie, dat wil 
zeggen het naaien van de kleding, gebeurt in partnerbedrijven in 
Roemenië en Hongarije, waar meer dan 2.000 medewerkers voor 
Marc Cain werken. Langs de gehele bevoorradingsketen volgt Marc Cain 
een consequente kwaliteitszekering.

Marc Cain heeft onderzoek en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. 
Permanente innovatie is de basisvoorwaarde om een eigen productie-
faciliteit in Duitsland te kunnen handhaven. Al in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw pionierde Marc Cain met de eerste elektronisch 
aangestuurde breimachines. In de hypermoderne productieruimtes van de 
Duitse hoofdvestiging worden sindsdien 100 breimachines gebruikt, 
waarvan 92 vlakbreimachines en 8 rondbreimachines speciaal voor de 
productie van kledingstoffen. Met het merendeel van de vlakbreimachines 
kunnen met de »3-D Knit & Wear-technologie« producten worden 
gemaakt die het predicaat »100 % Made in Germany« mogen dragen. 
»3-D Knit & Wear« betekent dat een kledingstuk in één keer wordt 
gemaakt, dit wil zeggen dat er een kant-en-klaar product uit de machine 
komt. Nadat het artikel in Bodelshausen is afgewerkt, kan het ook inhouse 
worden bedrukt. In verband met de grote vraag zijn de collecties van 
Marc Cain uitgebreid met nog meer »3-D Knit & Wear«-producten.
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Bij Marc Cain is de collectie de ster! Daarbij is de bedrijfsfilosofie 
gebaseerd op de volgende principes: gevoel voor esthetiek en kunst, 
verbonden met nonchalance en natuurlijkheid, innovatief denken en 
exclusiviteit. Mode die altijd een beetje anders is en toch altijd zichzelf. 
Karaktervol en onmiskenbaar – dat is de visie van de Marc Cain 
Coordinates. Onder ‘coordinates’ verstaat Marc Cain niet alleen de 
perfect afgestemde outfit, maar vooral het subtiele samengaan van 
ogenschijnlijk verschillende componenten.

Tegenstellingen die bij elkaar worden gebracht en desondanks een 
eenheid vormen. De spanning die daardoor ontstaat, vormt een eigen, 
nieuwe definitie van het begrip »look«: de look van Marc Cain. Deze look 
komt tot uitdrukking in de zes labels Marc Cain Collections, Marc Cain 
Sports, Marc Cain Essentials, Marc Cain Additions, Marc Cain Bags & 
Shoes en Marc Cain Beauty. 

Marc Cain Collections, het hoofdlabel van het bedrijf, verenigt zinnelijke 
lijnen met coole, stijlvolle details en weerspiegelt de tijdsgeest met een 
eigen stijl en klasse.

Marc Cain Sports is casual kleding en vrijetijdskleding: trendy, sportief en 
vol levensvreugde. Het label verbindt modern design met functionaliteit en 
lichaamsbewustzijn.

Marc Cain Essentials is de interpretatie van populaire klassiekers met 
eenvoudige lijnvoering, ingetogen kleuren en hoogwaardige materialen. 
Deze artikelen zijn wars van trends, ze overtuigen door hun duurzaamheid 
met hun elegante, nonchalante en ongecompliceerde look. Essentials 
horen in iedere kledingkast, aangezien ze veelzijdig te combineren zijn en 
een brug slaan tussen comfort en elegantie. Allerbeste kwaliteit, hoog 
draagcomfort en klassiek design zijn de kenmerken van Marc Cain 
Essentials; simpelweg duurzaamheid in haar beste vorm.

Additions zijn ‘add-on’s’ van bestsellers en belangrijke afzonderlijke 
artikelen voor de handel. Naast de collectiethema’s van de Coordinate-
labels Marc Cain Collections en Marc Cain Sports bieden wij de klant 
modieuze trends binnen de belangrijke assortimenten, zoals outdoor, 
jurken, t-shirts, blouses, pantalons etc. Met Marc Cain Additions wordt 
onze expertise op het gebied van losse artikelen uitgebreid. 
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De sportivitytrend heeft steeds grotere invloed op de mode. Vrouwen 
willen ook bij hun workout geen styling-compromissen meer sluiten en de 
activewear tevens vanzelfsprekend in hun dagelijkse garderobe 
integreren. Om aan deze pretenties te voldoen, launcht Marc Cain in het 
Voorjaar/Zomer 2017 seizoen voor het eerst onder het label Marc Cain 
Additions een Fitwear Capsule Collection die op de voor Marc Cain 
typische manier coole functionaliteit, Chic, stijl en gemak met elkaar 
verbindt. De look van de Marc Cain Fitwear is sporty, sexy en tegelijk edel 
– maximale beweeglijkheid met »glamfactor«.

Met het Herfst/Winter 2016 seizoen werd het nieuwe label Bags & 
Shoes geïntroduceerd. Marc Cain Bags & Shoes is een aanbod op breed 
vlak voor de vereisten van de schoenen- en tassen-vakhandel. De tassen, 
schoenen en ceintures presenteren zich in combinatie met het nieuw 
ontwikkeld signet, de leokop, en worden gekenmerkt door exclusieve 
materialen, optimaal draagcomfort, hoge functionaliteit en een perfecte 
afwerking.

Marc Cain Beauty werd als nieuw label vanaf oktober 2017 
geїntroduceerd. Marc Cain Beauty richt zich tot de premium-klant die 
reeds een hoge affiniteit met Marc Cain heeft. Het premièreproduct van 
het nieuwe label is de geur ‘Mysteriously’ die in drie geurvarianten in 
verschillende flacons wordt gelanceerd. De distributie is heel selectief 
opgezet: de geuren zullen alleen verkrijgbaar zijn in Marc Cain Stores, op 
verkooppunten van Marc Cain en in de betere handel in 
schoonheidsproducten. Douchegel, deodorant en bodylotion zijn eveneens 
gelanceerd.

De ‘Marc Cain vrouw’ leeft vandaag, is zelfbewust, open en nieuwsgierig. 
Ze houdt ervan een vrouw te zijn en laat zien wie ze is door wat ze draagt 
– natuurlijk en vanzelfsprekend. 

Stand: tot mei 2018 


