
I många månader har CHARMANT Group arbetat 
med utvecklingen av ett nytt varumärke, där allt 
kretsar kring dess japanska rötter. CHARMANT 
Group är mycket stolta över att äntligen 
introducera detta nya varumärkesuniversum 
på Silmo 2021: 



Ursprunget.

Minamoto betyder „ursprung“ på japanska och det 
är där varumärket   går tillbaka till. Till dess rötter. Till 
ursprunget. För essensen. 

Företagets huvudkontor och fabrik ligger i Sabae, en 
stad i den japanska prefekturen Fukui. Denna stad är 
födelseplatsen för den japanska glasögonindustrin 
och denna region är också känd för sin rika historia av 
mycket skickliga hantverk, såsom lack och tillverkning 
av washipapper och smidda knivar. 

Japanskt hantverk, tradition och historia spelade 
en viktig roll i skapandet av Minamoto. Den privata 
kollektionen av historiska glasögon av vår grundare 
användes som influens, liksom passionen hos de 
anställda   för japansk glasögonhistoria. Glasögon 
som glasögon borde vara. Utan för mycket krångel.

Därför är en stor inspiration för Minamoto den 
japanska Zen-filosofin, som står för minimalism och 
fokuserar på det väsentliga. Minamoto-kollektionen 
frigör sig från det överflödiga, för att återvända till 
essensen av glasögon: äkthet, komfort, hög kvalitet, 
finess, oöverträffad uppmärksamhet på detaljer och 
skönhet är de sanna värdena.

Minamoto vill förmedla den typiska japanska idén om 
ai-chaku (愛着) kärleken och tillgivenheten för saker 
som du använder länge och bär med dig hela ditt liv. 
Produkter som behåller sitt värde och till och med blir 
vackrare med tiden. 

Original kvalitet.

Minamoto fäster stor vikt vid äkthet och kvalitet i valet 
av material. Därför är Minamoto bågar gjorda av 99,4% 
ren japansk titan, högsta kvalitet på marknaden samt 
beta titan för den perfekta flexibiliteten och komforten. 
Dessutom är detta material nära kopplat till företagets 
historia, eftersom de var ett av de första företagen i 
världen som använde titan för produktion av glasögon 
på 1980-talet. Även näskuddarna är gjorda av ren titan 
vilket gör att dessa glasögon verkligen blir långlivade 
produkter!
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Original Design.

Varje par glasögon är en symbol för japanskt 
hantverk och ett riktigt mästerverk. Designen är 
minimalistisk och tidlös, med en rå titanfinish. 
Logotypen är en japansk kanji, handgjord av 
en mäster kalligraf som arbetar för gruppen 
och betyder „ursprung“. Logotypen visas på 
en titanskalmtopp och liksom andra delar. 
Diskreta dekorationer är noggrant graverade 
och återspeglar den precision och kvalitet 
som Japan är känt för. Bågarna är till för alla, 
oavsett ålder och kön, som vill ha autenticitet 
och kvalitet.

Original etui.

Varje Minamoto båge levereras med ett etui av 
handgjorda washi papper. De anställda hittade 
ett litet familjeföretag i Fukui prefekturen där 
washi papper har gjorts för hand under de 
senaste 1500 åren. Det speciella mönstret 
på det 100% organiska Washi-papperet är 
känt som „Sumi-Nagashi“ och skapas med 
japanskt bläck med hjälp av en kalligrafiborste. 
Detta mönster är individuellt utformad av   en 
mästerhantverkare och, precis som varje 
par Minamoto-glasögon är ett original, så 
är varje unikt konstruerad handgjord Washi-
pappersetui. Inte ett enda etui är detsamma!



En originalkampanj.

Eftersom Minamoto är ett autentiskt varumärke 
bör lanseringen återspegla detta också. Även om 
det är normen för leverantörer att arbeta med 
bilder av glasögon, tar Minamoto ett annorlunda 
tillvägagångssätt. I kampanjbilderna antyder 
varumärket glasögonen med ett minimalistiskt 
koncept och skapar därmed mysterium och 
nyfikenhet. Genom att ge liv åt det japanska 
ursprunget i bildspråket skapar Minamoto en 
länk till sitt eget ursprung.

Samurajerna är en symbol för koncentrerad 
precision i produkterna. En kvinna representerar 
den tidlösa skönheten i bågarna och deras unika 
elegans och stil. Bilderna visar omedelbart vad 
Minamoto är: originalet.

Är du nyfiken på kollektionen? 

Ha bara tålamod, vi ska visa dig snart!

Kontaktuppgifter:

CHARMANT Benelux
Lisette Veldhuis

sales@charmantgroup.nl / Tel. +31 348 416646
www.charmant.com/nl

Länk till video: https://youtu.be/_g3irL_Efzo


