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Philips MyCreation: creëer online je eigen, 3D-geprinte hanglamp, passend bij 
jouw stijl  
 

Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de 
wereldleider in verlichting en voorheen Philips Lighting, maakt 
vandaag, op de Internationale Dag van het Licht, de lancering 
bekend van het pilot project Philips MyCreation. Dankzij Philips 
MyCreation creëer je online je eigen hanglamp dankzij de 
nieuwste 3D-printtechnieken. Met slechts een paar muisklikken 
kies je de vorm, de grootte, de kleur, de textuur, het patroon... 
van je persoonlijke en duurzame – want volledig recyclebare – 
lamp.  

  
“Met de lancering van Philips MyCreation bieden we de consument een geweldige propositie in de 
keuze van zijn eigen, unieke hanglamp,” zegt Mark van Zon, Leader Consumer Benelux bij Signify. 
“Dankzij geavanceerde 3D-printtechnieken kan hij namelijk de kleur, de vorm, de grootte, de textuur 
en het patroon van de lamp zelf kiezen, van speels nonchalant tot casual trendy of klassiek chique, ... 
de mogelijkheden zijn eindeloos. Bovendien doorstaat deze lamp ook de circulaire toets: de 
gebruikte materialen zijn voor 100% recyclebaar! Maar het belangrijkste van Philips MyCreation is 
toch wel dat de consument via enkele muisklikken, gemakkelijk en 24/7, voor zichzelf de meest 
persoonlijke lamp creëert die bij zijn stijl past!”  
Benieuwd hoe deze hanglampen er in het echt uitzien? Check it out vanaf 3 juni in volgende Doppio-
shops in Amsterdam (Kinkerstraat), Utrecht (The Wall) Den Bosch, Groningen en Den Haag. 
 
Momenteel loopt Philips MyCreation als een proefproject in Nederland en België, met productie in 
Nederland. “We verwachten een succesvolle pilot waarna we de propositie verder zullen uitbouwen 
zodat de klant nog meer keuzevrijheid krijgt,”  besluit van Zon.  
  

--- einde bericht --- 
  

https://www.signify.com/nl-nl/about/news/press-releases
https://www.lightday.org/
http://www.philipsmycreation.com/


 

 

 

Voor meer informatie, neem contact op met:  
 
Signify Communications Benelux    

Roel Dekoninck      

Tel: +32 477 252356     

E-mail: roel.dekoninck@signify.com    
 

Over Signify 

Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en 

verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected 

verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven 

in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we 

ongeveer 29.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het 

buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn twee jaar 

op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify 

bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te 

vinden op de pagina Investor Relations. 
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