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Flinders heeft primeur met verkoop design meubels in China 

 

Flinders is een joint venture met Playhead China aangegaan voor het online verkopen 

van Europese design meubels en accessoires rechtstreeks aan de Chinese 

consument. De woonwinkel maakt gebruik van een eigen webshop op het cross-

border E-commerce platform van Alibaba: Tmall Global. De verwachtingen zijn 

hooggespannen: al in het eerste jaar streeft de woonwinkel naar het verzenden van 

meer dan 5.000 pakketten van Nederland naar China. 

 

Tmall Global stelt buitenlandse bedrijven in staat om rechtstreeks aan de Chinese 

consument te verkopen. “Het platform geeft toegang tot meer dan 300 miljoen actieve online 

kopers. Dat zijn enorme aantallen voor een Nederlandse retailer,” aldus Geert-Jan Smits 

directeur van Flinders. Tmall Global is onderdeel van Alibaba en is pas sinds februari 2014 

actief. Smits: “Het platform ervaart een sterke groei: In november 2014 was de omzet 1.000 

maal hoger dan in maart 2014.” Op Tmall Global zijn op dit moment meer dan 5.000 merken 

verkrijgbaar, afkomstig uit 25 landen. Flinders dicht zichzelf kansen toe op de Chinese markt 

aangezien ook in deze regio behoefte is aan originele design producten. “In China is veel 

namaak te koop. Flinders verscheept de originele producten rechtstreeks van Nederland 

naar China en dat wekt vertrouwen,” aldus Smits.  

 

Speciaal voor de Chinese activiteiten is Flinders een joint venture aangegaan met Playhead 

China. Dit Nederlandse bedrijf heeft de Tmall Global-aanvraag begeleid en is 

verantwoordelijk voor het dagelijks management van de shop, de efficiënte afhandeling van 

de logistiek, de Chinese customer support en alle online marketing activiteiten van Flinders 

in China. Fabian Nijlant, eigenaar van Playhead China ziet de samenwerking met Flinders 

als een eerste stap naar het openen van meer Chinese online winkels: “Tmall Global is het 

platform bij uitstek om de Chinese markt online te betreden. De risico’s en investeringen zijn 

beperkt. Tmall Global is daarom aantrekkelijk voor veel meer Nederlandse merken en 

retailers.”  

 

Tijdens de Nederlandse handelsmissie naar China eind maart 2015, onder leiding van 

minister-president Rutte, zal de samenwerking met Tmall Gobal worden beklonken. 

 

Over Flinders 

Flinders is een woonwinkel waar consumenten en bedrijven meer dan 15.000 

designproducten kunnen vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen 

toegankelijk te maken. Het bedrijf heeft een award winning webshop, een magazine, een 

winkel en vier cafés in Amsterdam, Hilversum en Groningen. Bij Flinders Design werken 

momenteel 30 medewerkers. 

 
Over Playhead China 

Playhead China helpt bedrijven die met behulp van E-commerce de Chinese markt willen 

betreden. Playhead China fungeert hierbij als consultant, mede-ondernemer of 



licentiehouder. De expertise die Playhead China biedt varieert van logistiek, web 

development en customer support, tot marktonderzoek, advertising en social media. 
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Flinders BV | Geert-Jan Smits | Tel 020 3030630 

Website: www.flinders.nl en www.flinders.be 

Voor een interview met Flinders kunt u contact opnemen met: 020-3030630 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders, e-mail geertjan.smits@flinders.nl 

 

Playhead China | Fabian Nijlant | Tel 06-81860259 

Website: www.playheadchina.com 

Voor een interview met Playhead China kunt u contact opnemen met: 06-81860259 

Fabian Nijlant, eigenaar Playhead China, e-mail: fabian@playheadchina.com 
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