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House of Music & Accessories
Jouw huis van vertrouwen!

HOMA, voluit House of Music en Accessories, graaft verder aan zijn fundamenten. House of music groeit met dubbele 
digits, House of Accessories ronduit exponentieel. 

House of Music laat weten dat het afgelopen periode sterk groeide binnen het multimedia segment. ‘Kwalitatief geluid 
in een stevig jasje tegen een eerlijke prijs’ lijkt aan te slaan , geeft Erik Briers mee (trade marketing manager HK). De 
aantallen die de deur uitvliegen van pakweg JBL en Harman Kardon overtreffen onze eigen verwachtingen. Bovendien is 
het aardig meegenomen dat we hiermee vooral jongeren aanspreken en naar de winkel lokken’.

Meer info?
www.homa.be

Tenslotte voegt House of Accessories 4YOUR WATCH toe aan zijn gamma. ‘De econo-
mie herademt in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, op maat geschreven van de 
mobile consument. Zo zijn de smartwatches vandaag early adaptors, maar binnenkort 
pronken ze aan menig pols.’ Kristof Van Hoorebeke gaat verder. ‘Nog voor de lancering 
van de Apple watch waren we klaar met ons huiswerk. 4YOUR WATCH is een platform 
waar elke Apple smartwatch gebruiker zijn smartwatch kan personaliseren. 
Met de toevoeging van deze merken wil House of Accessories zich meer dan ooit profi-
leren als een one stop solution point voor accessoires m.b.t. tot mobile devices. 

Daarnaast vind je binnenkort in elke winkel de PRIVASCREEN 
van FELLOWES. Iedereen maakte het al mee: Een vervelende 
buur die meeleest als je op je laptop, tablet of smartphone ver-
trouwelijke informatie intikt. Door de Privascreen te gebruiken 
verhinder je dat. Elke hoek wordt afgedekt, behalve voor de ge-
bruiker uiteraard. 

OPTRIX ontwikkelt de ultieme action sport camera case. 
Met een viertal pakketten (inclusief lenzen) is geen ge-
bergte te hoog, geen water te diep of geen sport te ge-
vaarlijk. Benedicte Tuytens (product manager) poneert: 
‘Zoals de wereld van fotografie transformeert naar nieu-
we gewoontes, zo ook met de accessoires. Met OPTRIX 
bieden we hier een antwoord op.’

Maar ook vanuit de divisie House of Accessories lijkt enkel positief nieuws 
te komen. ‘De markt groeit, maar we groeien sneller dan de markt. Dit bete-
kent dat we nieuwe segmenten aanboren en efficiënter kunnen werken dan de 
concurrentie. ’, aan het woord is Kristof Van Hoorebeke, managing partner. 
Met CELLULAR LINE hebben ze een uitstekende partner die ronduit Europees 
marktleider is.  Om dit te bestendigen lanceert House of Accessories maar 
liefst drie nieuwe merken in de Benelux. 

Ook het huismerk ARTSOUND doet het goed. Hiermee wordt zowel de retail als de meer 
professionele markt bestreken. Artsound groeide intussen uit tot marktleider in België 
en timmert aan dezelfde weg in de ons omringende landen. Het lanceerde onlangs de 
opvolger van de razend populaire Basic reeks. ‘Deze stap was superbelangrijk voor ons 
merk’ stelt Dieter Vanhoenacker (senior product manager). De Basics waren het funda-
ment  van de uitbouw van het merk. ‘Het opvolgen van een winnaar is nooit evident. Maar 
de Universals doen het verbazend goed. In een mum van tijd bewijzen ze dat ze overal in-
zetbaar zijn. Ook de feedback op akoestisch vlak stelt ons gerust. De markt smaakt ze wel. 
Bovendien zijn ze snel geplaatst dankzij de nieuwe beugels.’


