
BRANDBOOK





ONS VERHAAL
Als je denkt aan subtiele en stijlvolle sieraden verwacht je waarschijnlijk 

niet dat jonge kinderen de grootste bron van inspiratie zijn. Na de 

geboorte van onze eerste zoontjes ontstond een diep verlangen om 

onze kinderen dicht bij ons te dragen. Het idee om subtiele, stijlvolle 

sieraden te maken met de initialen van onze kinderen werd realiteit.

Minitials is een Nederlands bedrijf, in 2011 opgericht door Marshia 

Tijssen en Marloes Engel. Iedere dag hanteren we nauwgezet de 

kernprincipes – Simpliciteit, Authenticiteit en Liefde. 

Onze sieraden zijn van onberispelijke kwaliteit en worden gemaakt van 

18 karaat massief goud en diamanten van de hoogste kwaliteit.  Na 10 

jaar dragen talloze vrouwen, mannen en kinderen een  “piece of 

Minitials” en hebben we meer dan 40 juweliershuizen in het hogere 

segment aan ons weten te binden om ons als vooraanstaand merk 

te vertegenwoordigen.





ONS VAKMANSCHAP
Alle sieraden worden gemaakt door een team van toegewijde 
ambachtsvrouwen. Wij creëren onze sieraden met oog voor detail, 
aandacht voor kwaliteit en gevoel voor schoonheid. In ons atelier 
ontwikkelen we nieuwe producten, vervaardigen we een groot deel van 
onze productie en geven we de finishing touch aan onze sieraden.
Om de groei van ons merk te waarborgen, investeerden we in 2021 in 
een nieuwe productiecapaciteit. Onze eigen gieterij werd een feit!

AANDACHT VOOR DETAIL EN SCHOONHEID

Onze goudsmeden worden ondersteund door een team van 
medewerkers en producenten die ons helpen onze ideeën en waarden 
tot leven te brengen. We werken samen met langdurige relaties, 
zij groeien mee met het merk. Al onze producten zijn inclusief een 
goudkeurstempel van Waarborg Holland.

VAKMANSCHAP ALS OVERTUIGING

De term vakmanschap staat niet alleen voor de vaardigheden die iemand 
gebruikt bij het maken van mooie sieraden met haar handen. 
Vakmanschap is voor ons geen pakkende marketingzin, maar een 
overtuiging. Een die wij belangrijk vinden om uit te voeren en naar te 
leven.





EEN SIERADENMERK 
VOL LIEFDE

Ons team is een hecht collectief en bestaat uit sterke 

vrouwen die allemaal de kwaliteit van onze service, 

contact, product en verpakking bewaken. Het is een mix 

van jonge energie en ervaring met aanvullende 

kwaliteiten en temperament. Samen creëren we de totale 

ervaring die we “Minitials, een sieradenmerk vol liefde”

noemen.





YELLOW, WHITE 
AND ROSE GOLD

FROM A TO Z
ONE INITIAL EQUALS 

ONE SPECIAL PERSON
OR ONE MINI ME...





JUBILEE
Verwerkingstijd: 20 werkdagen





ÆON
Verwerkingstijd: 20 werkdagen







SIGNATURE
Verwerkingstijd: 2 werkdagen







LOVE AND PLEASURE

We werken met een geweldig team van 

personeel en producenten. Samen ontwikkelen wij 

altijd onze nieuwste ideeën. 

Onze passie is om het onmogelijke mogelijk te 

maken. Alles samenbrengen met oog voor 

kwaliteit en service. 

Gedaan met oneindige liefde 

en absoluut plezier en service!



ENTANGLE
Verwerkingstijd: 10 werkdagen





MEMORY LANE
Verwerkingstijd: 5 werkdagen







YOUR HEART 
IS MY HOME

Verwerkingstijd: 10 werkdagen





EXAGONI
Verwerkingstijd: 10 werkdagen





I GET TO 

LOVE  YOU...



TOKENS OF LOVE
Verwerkingstijd: 3 tot 20 werkdagen





CIRCLE OF LOVE
Verwerkingstijd: 10 werkdagen







CHARMED
Verwerkingstijd: 3 werkdagen









KEY TO MY HEART
Verwerkingstijd: 3 werkdagen





SIGNET
Verwerkingstijd: 10 werkdagen



BENJI
Verwerkingstijd: 2 werkdagen



OFF SPRING
Verwerkingstijd: 2 werkdagenOFF SPRING
Verwerkingstijd: 2 werkdagen







FLAG
Verwerkingstijd: 10 werkdagen



WWW.MINITIALS.NL




