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Het internationaal succesvolle modebedrijf Marc Cain werd in 1973 door Helmut 

Schlotterer, voorzitter van de directie, opgericht. Vandaag is Marc Cain een 

wereldwijd opererend premiummerk voor damesmode met een eigen aandeel in 

de productie in Duitsland. Vanuit het hoofdkantoor in Bodelshausen verzorgt 

Marc Cain de wereldwijde business. Nog steeds leidt Helmut Schlotterer als voor-

zitter van de directie de handel en wandel van het bedrijf. Daardoor behoort Marc 

Cain tot de schaarse modebedrijven in Duitsland die vandaag nog door de 

eigenaar worden geleid.

Om de concurrentiepositie nog te versterken en als uiting van de sterke verbondenheid 

met vestigingsland Duitsland werden van 2007 tot en met 2015 134,3 miljoen euro 

geïnvesteerd in administratie, productie en eveneens in onderzoek en ontwikkeling. 

Het paradepaardje is het logistisch centrum met geautomatiseerd magazijn, dat in 

2015 is voltooid. Het gebouwencomplex meet ca. 100 x 74 meter en is 18 meter 

hoog. Er werd in totaal 35 miljoen euro geïnvesteerd.

Alleen al in Duitsland heeft het bedrijf inmiddels ruim 800 medewerkers. 146 

Marc Cain Stores, 307 shop-in-stores, 278 depotklanten, 9 Marc Cain Outlets en 

nog eens 650 hoogwaardige speciaalzaken in 61 landen karakteriseren de selectieve 

distributiestrategie. Er staan nog meer nieuwe stores en nieuwe shop-in-stores op de 

planning. Het exportquotum van Marc Cain bedraagt meer dan 60%.

De productieketen van de kleding van Marc Cain is overwegend een Europees proces. 

Dat heeft het voordeel dat de wegen niet alleen korter en sneller zijn, maar dat het 

ook het milieuvriendelijker is. In Europa bestaan bovendien wettelijke bepalingen op het 

gebied van sociale en ecologische normen. Bovendien is Marc Cain lid van het amfori-

initiatief, de wereldwijd toonaangevende bedrijfsvereniging voor open en duurzame 

handel, en neemt het bedrijf deel aan amfori BSCI. Marc Cain sluit zich aan bij de 

amfori BSCI Code of Conduct, past deze voor zijn leveringsketen toe en heeft zich tot 
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doel gesteld met behulp van onafhankelijke monitoringsystemen alle bedrijven op de 

naleving hiervan te controleren. Meer informatie op: amfori.org. 

Marc Cain onderhoudt langlopende en waardevolle zakelijke relaties met de 

leveranciers – met velen van hen duren deze al ruim 10 jaar. De portfolio omvat 

absolute specialisten in iedere productcategorie – zonder te hoppen van de ene 

leverancier naar de andere of van het ene land naar het andere. Sinds de oprichting 

van Marc Cain in Italië, houdt het bedrijf zijn Italiaanse oorsprong met Duitse 

perfectie in ere. Maximale eisen aan design, kwaliteit, materialen, gloednieuwe 

verwerkingstechnieken en pasvormen zijn het credo van Marc Cain. Daarom komen 

de stoffen, weefsels, jerseys en breigarens overwegend uit Europa, het merendeel 

uit Italië. Het breigoed van Marc Cain ontstaat in de eerste plaats in de vestiging 

Bodelshausen. Het breien van de garens op ultramoderne breimachines en ook de 

veredeling in de textiele processen vinden in Duitsland plaats, zodat de voor Marc 

Cain bekende kwaliteit en het gewenste draagcomfort zijn verzekerd. De innovatieve 

kracht en het bijzondere aan de collecties van Marc Cain zijn te danken aan de Duitse 

productie. Om deze reden produceert het bedrijf in Bodelshausen succesvol in een 

drieploegendienst tricotage, textielveredelingen en prints. De uiteindelijke confectie, 

d.w.z. het aan elkaar naaien van de kleding, gebeurt in partnerbedrijven in Oost-

Europa. Van het begin tot het einde van de toeleveringsketen hanteert Marc Cain 

een doorlopende kwaliteitsbewaking.

Onderzoek en ontwikkeling staan bij Marc Cain centraal. Permanente innovatie is de 

basisvoorwaarde om op de Duitse locatie met een eigen productie te kunnen bestaan. 

Al in de jaren 70 was Marc Cain pionier met de eerste elektronisch gestuurde 

breimachines. In de ultramoderne productieruimten van het hoofdkantoor in Duitsland 

zijn op dit moment ruim 100 breimachines in gebruik, waarvan 95 vlakbreimachines 

en 7 rondbreimachines, speciaal voor de productie van stoffen voor kleding. Het 

merendeel van de vlakbreimachines is in staat om met de „3D Knit & Wear-

technologie“ producten te fabriceren die „100 % Made in Germany“ zijn. „3D Knit & 

Wear“ staat voor de productie van een kledingstuk in slechts één fase, d.w.z. uit de 

machines komt een compleet afgewerkt product. Na het veredelen op de locatie  

in Bodelshausen kan het artikel ook inhouse worden bedrukt. Op grond van de  

grote navraag werden de collecties van Marc Cain met nog meer „3D Knit &  

Wear“-producten uitgebreid.

Marc Cain combineert zin voor esthetiek en kunst met nonchalance, innovatie en 

exclusiviteit. Marc Cain is een liefdesverklaring aan de vrouw. De Marc Cain-vrouw 

leeft in het nu, is zelfbewust, open-minded en nieuwsgierig. Ze omarmt het vrouw-zijn 

en brengt dit tot uiting met wat ze draagt – vrouwelijk en vanzelfsprekend. De Marc 

Cain collecties zijn net zo veelzijdig als de vrouwen die ze dragen. Mode, die altijd een 

beetje anders is. Uniek en op-en-top karakteristiek. 

Marc Cain verstaat onder Coordinates niet alleen een perfect op elkaar afgestemde 

outfit, maar vooral het subtiele samengaan van schijnbaar uiteenlopende losse items. 
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Tegenstrijdigheden die elkaar vinden en toch een fraai beeld opleveren. De spanning 

die daardoor ontstaat, vormt een eigen, nieuwe definitie van de term „look“ – die van 

de Marc Cain-look. Deze look wordt door de vijf labels Marc Cain Collections, Marc 

Cain Sports, Marc Cain Essentials, Marc Cain Additions en Marc Cain Bags & Shoes 

tot uiting gebracht.

Marc Cain Collections, het kernlabel van het bedrijf, combineert hedendaags 

aantrekkelijke silhouetten met speelse details en vormt zo een expressieve look – vol 

levendigheid en casual noblesse. Luxe en hoogwaardige materialen, sterke patronen 

en opvallende kleuren creëren unieke statement pieces die vrouwelijke elegantie en 

zelfvertrouwen combineren.

Marc Cain Sports is onconventionele casual wear voor elke dag: easy, sportief, vol joie 

de vivre. Het label combineert casual nonchalance combineert met functionaliteit, 

luchtigheid en de huidige fashion appeal. Kernelementen zijn de mix van verschillende 

materialen, speciale washes, technische details, krachtige kleuren en opvallende 

patronen en prints.

Marc Cain Essentials is de interpretatie van populaire klassiekers met een 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.

Marc Cain Additions zijn „add-on’s“ van bestsellers en belangrijke losse 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, broeken enz. Met Marc Cain 

Additions wordt de expertise op het gebied van losse artikelen uitgebreid.

In het seizoen herfst/winter 2016 werd het nieuwe label Bags & Shoes geïntroduceerd. 

Marc Cain Bags & Shoes heeft een groot aanbod voor de behoeften van speciaalzaken in 

schoenen en tassen. Significant is het eigen design met een individuele vormentaal en 

veel liefde voor het detail. De tassen en schoenen presenteren zich met het nieuw 

ontwikkelde handelsmerk, de kop van een luipaard, en laten zich voorstaan op exclusieve 

materialen, maximaal draagcomfort, hoge functionaliteit en een perfecte afwerking.

Marc Cain heeft in 2020 duurzaamheid geïncorpereerd in zijn merkbelofte met 

“Rethink together”. Het duurzaamheidslabel “Rethink Together” is nog een belangrijke 

stap op de weg naar meer transparantie voor klanten in de gehele waardeketen.

“Rethink Together” – dat is de leidraad van Marc Cain, want samen heroverwegen is 

het credo van vandaag. Het gaat niet alleen om een ecologisch, maar ook om een 
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sociaal geweten dat zowel eindgebruikers als bedrijven motiveert om na te denken. 

Dit omvat eerlijkere arbeidsomstandigheden, meer grondstoffenbesparende 

materialen en transparante handelsroutes. Marc Cain volgt deze holistische aanpak 

met zijn “Rethink Together”-producten – ze zijn gemaakt van duurzamere materialen 

en doorlopen innovatieve, hulpbron-besparende productieprocessen, die bijvoorbeeld 

minder water en minder chemicaliën gebruiken. Door de juiste markering in de vorm 

van een hangtag op het collectieartikel en een ingenaaide stoftag, is het voor de klant 

direct duidelijk dat het hier gaat om een product dat nog meer duurzaamheid claimt.

Stand: tot januari 2022


