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Introductie
Dit is het conceptboek van Petit Bateau X Djeco.

Petit Bateau X Djeco is een samenwerking 
tussen twee Franse merken met een rijk 
erfgoed: het traditionele modemerk Petit 
Bateau en het artistieke speelgoedmerk Djeco. 
De samenwerking resulteert in de Tresorix 
Collection, een eenmalige collectie voor Petit 
Bateau, die geïnspireerd is op de schatzoekspellen 
van Djeco. De samenwerking moedigt kinderen 
aan te blijven ontdekken en hun verwonderde 
blik levend te houden.

Anne Rosenberg
Fashion & Branding, 
Amsterdam Fashion Institute 2017



Relevantie



Petit Bateau Identiteit & Producten
In 1893 opende Pierre Valton zijn breifabriek in 
Troyes (Frankrijk).  Kort daarna richtte hij Petit 
Bateau op, naar aanleiding van het kinderliedje 
‘Maman, les petits bateaux qui vont sur l’eau ont-
ils des jambes? (Mama, hebben de bootjes op het 
water benen?). Dit liedje inspireerde hem om de 
pijpen van de lange onderbroeken van zijn zoon 
te verkorten. Zo ontstond de beroemde katoenen 
slip voor kinderen.  

Ondertussen verkoopt het merk wereldwijd 
zeer diverse producten. Petit Bateau maakt 
kwalitatieve kleding voor dames, heren, baby’s, 
jongens en meisjes. Het merk staat met name 
bekend om de traditionele, klassieke producten 
die naar de maritieme wereld verwijzen, zoals de 
oliejas en de gestreepte marinetrui.

Om meer uitgesproken collecties te ontwikkelen 
en in te spelen op trends en de tijdgeest gaat 
Petit Bateau  vaak samenwerkingen aan met 
Franse instanties, merken, musea, kunstenaars 
en designers. 
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Djeco Identiteit & Producten
Véronique Michel-Dalès richtte het 
speelgoedmerk Djeco (vernoemd naar het dier 
de gekko) op in 1954. Zij bedacht leerspelletjes 
en puzzels met een artistiek design en een hoge 
kwaliteit met als doel om kinderen te verrasssen 
en te verwonderen. Al snel werd ook buiten 
Frankrijk met Djeco’s speelgoed gespeeld en nam 
het merk een belangrijke positie in op het gebied 
van creatief, educatief speelgoed.

Nog steeds produceert Djeco nieuw speelgoed. 
De unieke positie waarover het merk beschikte, 
is Djeco echter verloren door het een groeiend 
aantal aan concurrenten. Door de traditionele 
aanpak van het merk valt het merk ondanks het 
artistieke design en brede aanbod aan producten 
niet meer op.

13



Samenwerking

Petit Bateau X Djeco
Om meer uitgesproken en eigentijdse collecties 
te ontwikkelen en hiermee een bredere 
doelgroep aan te spreken gaat Petit Bateau  vaak 
samenwerkingen aan met Franse instanties, 
musea, merken, kunstenaars en designers, die aan 
de traditionele kledingstukken van Petit Bateau 
een eigen draai  geven. Een samenwerking met 
Djeco zou goed in het rijtje passen. Djeco heeft 
een artistieke uitstraling die goed toegepast kan 
worden op mode. Daarnaast is  Djeco een merk 
dat zich inzet voor de educatieve en creatieve 
ontwikkeling van een kind. Een samenwerking 
met Djeco biedt Petit Bateau de mogelijkheid zich 
hier ook mee te associëren.

Voor Djeco biedt een samenwerking met Petit 
Bateau, een merk dat een groot bereik heeft, de 
mogelijkheid weer op te vallen. Djeco kan door 
een samenwerking weer buzz rondom het merk 
genereren. Merken van verschillende branches 
gaan steeds vaker samenwerkingen met elkaar 
aan. Door een samenwerking met Petit Bateau 
aan te gaan, kan Djeco laten zien dat het merk 
nog steeds verrassend is.
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Doelgroep

De Bewuste, Werkende, 
Millennial Moeder

De doelgroep die Petit Bateau en Djeco zullen 
aanspreken met hun samenwerking zijn de 
Bewuste, Werkende, Millennial Moeders. De 
moeders hebben een gemiddelde leeftijd van 
30 tot 40 jaar. Het gaat hierbij voornamelijk om 
Millennials die in grote steden  wonen.

De doelgroep is hoogopgeleid en heeft een druk 
leven. Naast haar baan wil de Bewuste, Werkende, 
Millennial Moeder het gezin zo goed mogelijk 
draaiende houden. Hoewel de momenten 
waarop het hele gezin samen is, soms schaars 
zijn, worden die momenten optimaal benut. De 
doelgroep gaat bijvoorbeeld vaak op vakantie. 
De moeders willen het beste voor hun kinderen 
en hechten veel waarde aan goede educatie en 
gezondheid. Het is belangrijk dat kinderen veel 
bewegen en gezond eten. De doelgroep sport zelf 
ook regelmatig.

De doelgroep vindt het sociale leven ook belangrijk 
en hecht veel waarde aan vriendschappen. 
In haar vrije tijd gaat De Bewuste, Werkende, 
Millennial Moeder graag uit eten met vrienden.
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“Als ik een kledingwinkel binnenloop, vraag ik me vaak af 
waarom de kindermode er haast hetzelfde uitziet als mode 
voor volwassenen. Kinderen horen ook in hun kleding kind 
te zijn! ” (Lonneke, 38)
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“ Ik hecht veel waarde aan adviezen van vrienden. Als 
zij mij iets vertellen over een merk met mooie producten of 
een goed verhaal, kan dat mij zeker overhalen een product 
te kopen. Ik word via Facebook vaak getipt over leuke 
producten. ”
(Eva, 34)

Behoeften
De doelgroep hecht veel waarde aan comfort 
en kwaliteit. Kinderkleding moet comfortabel 
zijn, zodat kinderen lekker kunnen rondrennen. 
De doelgroep consumeert graag kwalitatieve 
producten die lang meegaan. De Bewuste, 
Werkende, Millennial Moeder vindt het geen 
probleem iets meer geld uit te geven aan een 
mooi product en consumeert voornamelijk bij 
merken in het middensegment. 

De doelgroep houdt van vrolijke, kleurrijke 
kindermode die best een beetje mag opvallen. 

De Bewuste, Werkende, Millennial Moeder winkelt 
veel online of ze gaat gericht naar een winkel 
voor een specifiek product.  De doelgroep zoekt 
online informatie over producten en hecht veel 
waarde aan reviews en meningen van vrienden. 
De moeders volgen de merken die zij interessant 
vinden via Facebook om op de hoogte te worden 
gehouden van nieuwe producten en deel te 
nemen aan winacties. De doelgroep wordt graag 
op een persoonlijke manier benaderd door 
merken en hecht veel waarde aan transparante 
communicatie en een authentiek merkverhaal. 
Af en toe gaat de doelgroep met de kinderen 
de stad in om te winkelen. Dan wordt dit als 
een dagje uit gezien en hebben de kinderen ook 
invloed op het aankoopproces. 
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Concept



Concept

Tresorix
Schoolkinderen zijn avonturiers, 
ontdekkingsreizigers van veld en steeg. Ze 
verwonderen zich van nature. Het is een 
onderdeel van hun creatieve instinct. 

De afgelopen tijd wordt er door diverse 
deskundigen op gehamerd dat kinderen dagelijks 
te weinig aangemoedigd worden op creatieve 
wijze te ontdekken, terwijl dit van cruciaal 
belang blijft voor hun ontwikkeling.  De oorzaak 
hiervoor ligt gedeeltelijk in het basisonderwijs, 
waar minder aandacht is voor spelenderwijs 
ontdekken en de focus steeds eerder begint te 
liggen op opbrengstgericht werken. Ook de 
komst van apparaten zoals de smartphone en 
ipad, die kinderen voornamelijk voorzien van 
eenvoudig, passief vermaak, heeft een negatieve 
invloed. 

Diverse instanties en merken bieden tegenwicht 
door kinderen te voorzien van zintuigelijke 
indrukken.  Door ze op interactieve wijze te 
laten ervaren, te voelen en te doen. 

De Tresorix Collection, die geïnspireerd is op 
Djeco’s  schatzoekspellen (genaamd Tresorix), 
speelt hierop in door kinderen in een magische  
fantasiewereld te brengen: ze kunnen op 
wonderlijke wijze in de rol van een schatzoeker 
kruipen en op avontuur gaan. 
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Visie & Missie
“Het is belangrijk dat kinderen aangemoedigd  

worden te blijven ontdekken“

“Bij ons kan ieder kind een schatzoeker zijn”
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Kernwaarden
Onbegrensd Avontuur

Kinderen kunnen op een vrije, speelse manier ontdekken

Kinderlijke Magie

De verbeeldingskracht wordt gestimuleerd

Zintuigelijke interactie

Kinderen worden uitgedaagd een schatzoeker te zijn

29



Beeldtaal

Mix tussen foto’s 
en illustraties
In de beeldtaal van Tresorix wordt een mix 
getoond tussen de realiteit en fantasie. Er is een 
combinatie zichtbaar tussen foto’s en illustraties 
om de kinderlijke magie van het concept door te 
voeren.

Voor Tresorix zal gebruik worden gemaakt van 
de illustraties van Gwen Keraval en Benjamin 
Chaud, twee vaste illustratoren van Djeco die 
kleurrijke en fantasierijke illustraties maken 
waarbij de natuur een centraal thema is.
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Huisstijl

Fonts, kleuren en 
logo
Aangezien de collectie uiteindelijk in de winkels 
en webshop van Petit Bateau zal belanden, zal 
de huisstijl in lijn moeten staan met de huisstijl 
van Petit Bateau. Een font dat regelmatig  
terugkeert in communicatie uitingen en op de 
website van Petit Bateau is Dosis. Dit font is rond 
en schreefloos. Het font zal gebruikt worden voor 
body teksten en titels.

Petit Bateau maakt ook gebruik van speelse, 
handgeschreven fonts met invloeden vanuit het 
traditionele schoolhandschrift. Een lettertype dat 
zij wel eens gebruiken is Lumen. Lumen wordt 
gebruikt als decoratief lettertype, voor onder 
andere kopjes.

Qua kleurgebruik worden de basiskleuren 
donkerblauw en rood van Petit Bateau 
overgenomen. Hier worden zacht  oranje en 
turkoise van Djeco aan toegevoegd.  

Voor de samenwerking is er een apart logo 
ontwikkeld. Deze bestaat uit een verrekijker 
met daarin de logo’s van beide merken. Dit is 
belangrijk voor de herkenning van de consument. 
Het logo van Djeco is qua kleur aangepast om zo 
een beter geheel te vormen met de rest. Boven 
de illustratie staat de tekst: Petit Bateau X Djeco.
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C 100
M 85
Y 38
K 0

C  40
M  0
Y  20
K  0

C 8
M 100
Y 95
K 0

C 0
M 25
Y 37
K 0

PETIT BATEAU X DJECO
Dosis Regular

a b c d e f g h i  j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dosis Semibold

a b c d e f g h i  j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lumen Full
a b c d e f g h i  j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tone of Voice

Energiek,
uitnodigend
en informatief
De communicatie staat in lijn met de huidige 
communicatie van Petit Bateau.

De communicatie is allereerst energiek. Het 
gaat om producten voor kinderen. Dit kan onder 
andere bereikt worden door  korte zinnen, 
kinderlijke woorden en uitroeptekens te 
gebruiken.

Daarnaast is de communicatie uitnodigend. 
Zowel de moeders als de kinderen moeten 
zich op een warme manier thuisvoelen bij het 
merk. Dit wordt bereikt door hen uit te dagen de 
interactie met het merk aan te gaan. 

Zowel Petit Bateau als Djeco verschaffen veel 
informatie. Dit element wordt ook doorgevoerd 
bij de samenwerking. De doelgroep hecht veel 
waarde aan het verhaal achter een merk en 
uitgebreide productinformatie.  

In elk land waar de collectie wordt verkocht, zal 
de tekst die te vinden is op hangtags, social media 
en de website,  vertaald worden in de taal van dat 
land, zoals Petit Bateau dat nu ook doet.  Alleen 
de naam van de collectie, Petit Bateau X Djeco: 
Tresorix, zal wereldwijd hetzelfde zijn.
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PETIT BATEAU X DJECO

Dit product is ontwikkeld 
in samenwerking met 
Djeco. Djeco is een iconisch 
speelgoedmerk dat net als 
Petit Bateau de avontuurlijke 
en verwonderde blik van 
kinderen wil stimuleren.

Dit T-shirt bevat spannende 
Rub & Reveal elementen. 
Onderdelen van prints  
worden pas zichtbaar bij 
wrijving of een toegenomen 
temperatuur. Zo wordt uw 
kind een echte schatzoeker!

Materiaal: 100% katoen

De temperatuurgevoelige coating op de hangtag zorgt ervoor dat de logo’s van 
beide merken pas zichtbaar worden bij wrijving of temperatuurstijging

Toepassing 
hangtag
De hangtag bevat informatie over de 
samenwerking en het product. Daarnaast wordt 
er ook een kaartje toegevoegd met het logo 
daarop. Geïnspireerd op de magische Rub & 
Reveal kleurplaten van Djeco,  worden delen 
van het logo pas zichtbaar bij aanraking door 
middel van een temperatuurgevoelige sticker. 
Op die manier gaan ook de hangtags de fysieke 
interactie aan en nodigen ze uit te ontdekken. 
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Strategie



Collectie

Spring/Summer
2018
Bij alle collecties die voortkomen uit 
samenwerkingen die Petit Bateau aangaat, 
wordt ervoor gekozen een aantal iconische 
kledingstukken een nieuwe look te geven. Bij de 
samenwerking met Djeco is ervoor gekozen de 
gestreepte Marinetrui en het basic witte T-shirt 
de prints van Djeco te geven. Deze producten zijn 
bedoeld voor zowel voor jongens als meisjes van 
3 tot 12 jaar.  De collectie zal gelanceerd worden 
als spring/summer 2018 collectie.

De producten worden gemaakt van hetzelfde 
kwalitatieve, comfortabele katoen, waar de 
huidige kledingstukken van Petit Bateau ook van 
worden gemaakt.  

Door middel van zeefdruktechnieken voegt Petit 
Bateau prints toe aan de kledingstukken. Diverse 
illustraties van Djeco zullen worden gezeefdrukt 
op de kledingstukken.  
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Hier is te zien hoe de prints veranderen bij wrijving of stijging van temperatuur

USP
Geïnspireerd op de magische Rub & Reveal 
kleurplaten van Djeco, worden bepaalde 
onderdelen van de prints bedekt met een 
thermochrome verflaag. Deze laag wordt 
transparant door warmte en wrijving, waardoor 
de onderliggende print zichtbaar wordt. Dit 
proces is omkeerbaar. Op die manier gaat de 
collectie de interactie met de drager aan en 
kunnen kinderen letterlijk gaan schatzoeken.

Een voorbeeld van een print: De gekko van 
Djeco zal eerst verstopt zitten tussen de 
streepjes van de marinetrui en er bij wrijving of 
temperatuurstijging tussenuit kruipen. 

47



Prijs & Plaats

Prijs
Petit Bateau bevindt zich in het middensegment. 
De Tresorix collection zal qua prijs aansluiten 
bij de huidige prijzen van Petit Bateau. De 
producten zullen vanwege de prints iets duurder 
zijn dan de basic items van het merk. Uiteindelijk 
zullen de items tussen de 30 en 50 euro kosten, 
afhankelijk van het type kledingstuk en de grootte 
van de print.

Plaats
Aangezien Djeco geen eigen winkels heeft, wordt 
de collectie alleen bij Petit Bateau verkocht. 

De collectie moet allereerst in de webshop te 
verkrijgen zijn, aangezien de doelgroep niet  altijd 
tijd heeft om offline te winkelen. 

Daarnaast moet de collectie te vinden zijn in 
de winkels waar de doelgroep heengaat. De 
doelgroep woont voornamelijk in grote steden. 
Aangezien het ook om een eenmalige collectie 
gaat, zal deze alleen in de grotere Petit Bateau 
winkels op A-locaties wereldwijd  verkrijgbaar 
zijn. In Nederland zal de collectie bijvoorbeeld 
alleen verkijgbaar zijn in de Petit Bateau winkel 
in Amsterdam.
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