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HIP
STUDIO
HIP STUDIO IS een architectuur- en interieurontwerpbureau dat is gevestigd
in Abcoude onder leiding van Wim en Maxine Hoopman. HIP Studio begeleidt
het creatieve proces, zoekt een persoonlijke aanpak en zorgt voor een volledige
projectorganisatie. Het ontzorgen van de klant is key, in welke vorm dan ook.
De ontwerpen zijn origineel, gedurfd, tijdloos met een internationale touch. HIP
Studio staat voor betrouwbaarheid, stabiliteit tijdens het proces, en een resultaat
dat de massa ontstijgt. Het onderscheidend vermogen zit ’m voornamelijk in de
individuele concepten, eigenheid en kennis. HIP Studio is een zeer toegankelijk
bedrijf, actief in de hospitality en residentiële branche.

[VISIE 2021]
“2021 zal nog meer in het teken gaan staan van warmte, stijl, en knusheid.
Afgelopen periode zijn mensen meer aan huis gebonden, waardoor het cocoonen
en de focus op de thuisomgeving alleen maar groter en belangrijker is geworden.
Een veilige haven, een plek waar je de warmte en comfort moet vinden die
momenteel elders moeilijker toegankelijk is door de huidige situatie waarin we
verkeren. De consument zal behoefte hebben aan een andere invulling van zijn/
haar leefomgeving. Het gebruik van warme kleuren, aaibare materialen, kunst
en designobjecten die tijdloos en duurzaam zijn. Het gevoel voor kunst en cultuur zal een nog belangrijkere rol gaan spelen, het ontdekken van vele culturele
bezienswaardigheden in eigen land is hier een mooi voorbeeld van. Het oog voor
detail in de hospitality branche zal nog meer toenemen, in combinatie met het
gevoel van luxe. Door het gemis van de afgelopen periode, zal een bezoek aan de
hospitality als een extra luxe experience gaan voelen, waarbij het verwachtingspatroon van de gast nog hoger zal liggen. Een verlengstuk van thuis, die extra
wordt gewaardeerd doordat een verblijf weer mogelijk is.”
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“First concept, then Design.
That’s all that matters”
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