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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 gerund.

Om de concurrentiepositie nog te versterken en als uiting van de sterke verbonden-
heid met vestigingsland Duitsland werd van 2007 tot en met 2015 geïnvesteerd in 
administratie, productie en eveneens in onderzoek en ontwikkeling. Het paradepaardje  
is het logistieke centrum met geautomatiseerd magazijn, dat in 2015 is voltooid. 

Alleen al in Duitsland heeft het bedrijf inmiddels ruim 855 medewerkers. 144 Marc 
Cain winkels in 27 landen, 323 shop-in-stores, 254 depotklanten, 7 Marc Cain  
outlets en nog eens 680 hoogwaardige speciaalzaken in 60 landen karakteriseren de 
selectieve distributiestrategie. Het exportcijfer van Marc Cain bedraagt ruim 60%.

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. 
Het bijzondere aan Marc Cain is dat er op het hoofdkantoor in Bodelshausen wordt 
geproduceerd. Het breien van de garens op ultramoderne breimachines en ook de 
veredeling in de textiele processen vinden plaats in Duitsland, zodat de voor Marc 
Cain bekende kwaliteit en het gewenste draagcomfort gegarandeerd zijn.

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 109 breimachines in gebruik, waarvan 107 vlakbreimachines en 
2 rondbreimachines, speciaal voor de productie van stoffen voor kleding. 

Marc Cain

Productie 
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Marc Cain 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 bewerking, d.w.z. uit de machine komt een compleet 
afgewerkt gebreid collectiestuk zonder naden. Naast de breicompetentie heeft Marc 
Cain op de vestiging in Duitsland ook de mogelijkheid om de artikelen te veredelen en 
te bedrukken met eigen appreteermachines en een interne drukkerij.

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, gloed-
nieuwe verwerkingstechnieken en pasvormen zijn het credo van Marc Cain. Daarom 
komen de stoffen, weefsels, jerseys en breigarens overwegend uit Europa, het  
merendeel uit Italië.

Marc Cain is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid door de hele leveringsketen 
heen en zet zich daarom continu in om de processen in het bedrijf duurzamer te 
maken. Daarbij is steeds een op de totaliteit gerichte zienswijze vanzelfsprekend en 
de basis van alle activiteiten. Met het seizoen Voorjaar/Zomer 2021 heeft het bedrijf 
het duurzaamheidslabel »Rethink Together« geïntroduceerd.

De productieketen van de kleding van Marc Cain is met 65 % overwegend een 
Europees proces. Zo wordt in eerste instantie daar geproduceerd, waar ook wordt 
verkocht. Marc Cain onderhoudt langlopende en waardevolle zakelijke relaties met zijn 
leveranciers. Met ca. de helft werkt het premium label al ruim 10 jaar samen, met ca. 
een derde al meer dan 15 jaar.
Bovendien sluit Marc Cain zich aan bij de amfori BSCI Code of Conduct, past deze voor 
zijn leveringsketen toe en heeft zich tot doel gesteld met behulp van onafhankelijke 
monitoringsystemen alle bedrijven op de naleving hiervan te controleren. Meer  
informatie op: amfori.org.

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.

Ieder seizoen worden de collecties van Marc Cain in een eigentijds en nieuw jasje 
gestoken – met moderne ontwerpen en veel oog voor detail. Door het subtiele samen-
spel van verschillende materialen en silhouetten ontstaat een speciale spanning, die 
de unieke look van Marc Cain definieert – levendig, expressief en ongecompliceerd.

De 6 sublabels Marc Cain Collections, Marc Cain Sports, Marc Cain Essentials, Marc 
Cain Additions, Marc Cain Bags & Shoes en Marc Cain Pants weerspiegelen de  
tijdgeest met een eigen stijl en eigen eisen.

Duurzaamheid
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Marc Cain Collections, het hoofdlabel van het bedrijf, mixt moderne, aantrekkelijke 
silhouetten met speelse details en zet een expressieve look neer – vol levendigheid en 
nonchalante klasse. Luxe en hoogwaardige materialen, sterke dessins en offensieve 
kleuren creëren unieke statement pieces, waarbij vrouwelijke elegantie en zelfbewustzijn 
mooi samengaan.

Marc Cain Sports is onconventionele casual wear voor elke dag: easy, sportief, vol 
levenslust. Het label verbindt luchtige nonchalance met functionaliteit, zorgeloosheid 
en actueel fashion appeal. Hoofdbestanddelen zijn de mix van uiteenlopende materialen,  
speciale wassingen, technische details, krachtige kleuren en offensieve dessins 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 labels Marc Cain Collections en Marc 
Cain Sports bieden wij de klant eigentijdse Marc Cain Additions zijn »add-on’s« van 
bestsellers en belangrijke losse artikelen voor de handel. Naast de collectiethema‘s 
van de labels Marc Cain Collections en Marc Cain Sports bieden wij de klant eigentijdse 
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.

Marc Cain Bags & Shoes heeft een uitgebreid aanbod voor de behoeften van  
speciaalzaken in schoenen en tassen. Significant is het eigen design met een indivi-
duele vormentaal en veel oog voor detail. De tassen en schoenen kenmerken zich 
door exclusieve materialen, maximaal draagcomfort, hoge functionaliteit en een  
perfecte afwerking.

Vanaf het seizoen Voorjaar/Zomer 2023 presenteert het modebedrijf met Marc 
Cain Pants een extra label. Marc Cain Pants biedt de perfect zittende broek voor 
iedere gelegenheid en ieder silhouet. Met zijn pasvormgarantie staat het label voor 
hoog draagcomfort en de beste kwaliteit.

Stand: tot november 2022


