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LIV’IN ROOM 121
Vanuit een voorliefde voor interieur en decoratie wordt Liv’in Room121 opgericht. Met jarenlange ervaring in
styling kan het team van Liv’in Room 121 een uniek aanbod verzorgen aan authenticiteit. Persoonlijkheid en
karakter zijn dan cruciale elementen. Deze optiek en werkwijze is dan ook terug te vinden in de showroom.

Liv’in Room 121 bestaat meer dan 26 jaar onder de naam ‘De Koloniaal’. Ze voeren voornamelijk koloniale meubelen in vanuit Indië. Om
een breder en ook jonger publiek aan te trekken besluiten ze om een
facelift door te voeren. Zo wordt het assortiment uitgebreid met onder meer zitbanken, kleurrijke accessoires,… Vandaag de dag komen
ze met trots naar buiten onder de noemer ‘Bohemian Concept Store’.
Sinds de verandering ziet het team dat het cliënteel effectief uitgebreid is en dat nu ook jongere mensen hun weg vinden naar de
showroom. Het Ibiza-gevoel qua interieur is daar zeker een belangrijke factor in.
Een belangrijk aspect binnen dit proces van verjonging is uiteraard de
aanwezigheid op ‘de socials’. De concept store is dan ook prominent
aanwezig op Facebook en Instagram. Bij uitbreiding werd de opstart
van de webshop, sinds deze week volledig operationeel, een logische
keuze..
Deze maand komt er een nieuwe container toe uit Indië. Een heel
deel producten is al verkocht aan klanten. Omwille van de connecties
die in de loop der jaren werden opgebouwd, kan het team vaak antwoord bieden op deze, vaak zeer specifieke vragen. Zo wilt een concrete klant grote Indische uitgesneden arches om tegen haar wand
te plaatsen, met uiteraard een bepaalde hoogte, breedte en diepte.
Deze bogen moeten ook uitbreidbaar zijn met legplanken voor de
bibliotheek. Liv’in 121 Room denkt dan mee met de klant wat er op
de Indische markt verkrijgbaar is.
80 % van de producten zijn ook uniek in België en bieden zo tegengewicht aan de massaproductie. Dit maakt de webshop een arbeidsintensieve aangelegenheid, omdat deze voortdurend moet geüpdatet
worden: is een unicum uitverkocht, dan moet dat uiteraard verwijderd
worden, nieuwe zaken moeten bijgevoegd worden,… De meeste
producten kunnen dan wel authentiek zijn, toch kunnen ze die aanbieden aan scherpe prijzen. Zo zijn bepaalde producten soms dubbel
zo duur in een speciaalzaak in Knokke.
Bent u op zoek naar een interieur dat iets minder voor de hand liggend is op de Belgische markt en heeft u het gevoel dat u het misschien nooit zult vinden? Wilt u ook gaan voor een mooie warme en
Bohemian look in de woonkamer? Aarzel dan zeker niet en ontdek zelf
dat dit bij Liv’in Room 121 wel mogelijk is!
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