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The Adventurous Road to Hidden Treasures

In de vorige editie van NGN Business werden jullie via het entrepreneurial avontuur van Aitthipat 

Kulapongvanich (oprichter van Tao Kae Noi) uitgenodigd jullie eigen verhaal te delen. Zie hieronder 

de geschiedenis achter Chubi: Hidden Treasures!

C
hi Chung Man heeft Media 

Marketing and Publishing 

gestudeerd en is in 2011 
afgestudeerd van de Hoge-
school van Amsterdam. Toen 

het moment daar was een minor te kiezen 

heeft hij gekozen voor een verbreding ipv 

een verdere verdieping in marketing. Met het 

oog op toekomstig entrepreneurship heeft hij 

Mandarijns gekozen. Via Fontys is hij in zijn 

laatste studiejaar vijf maanden op uitwisse-

ling naar Guilin gegaan om daar intensieve 

taallessen te volgen en om zich verder te 

verdiepen in ondernemerschap.

Op het gebied van social media heeft Chi 

al geruime tijd ervaring. Tijdens zijn studie 

begon hij fulltime stage te lopen bij een 

social media agency en bleef daar ook na 

zijn stage nog een half jaar parttime werken. 

Daarna heeft hij nog tweeënhalf jaar gewerkt 

bij een ander social mediabedrijf dat zijn am-

bities als startende ondernemer ondersteunde. 

In deze tijd begon zijn bedrijf al steeds meer 

vorm te krijgen, maar het was pas na zijn 

reis naar Zuid-Korea en Japan dat hij en 

zijn partner Cherrie besloten om hun ideeën 

gestalte te geven. 

Wat voor ideeën had je zoal in 
gedachten?
Chi: “In eerste instantie wist ik nog niet wel-

ke kant ik op wilde. Ik wilde handel doen, 

maar het leek me onverstandig om dezelfde 

producten te verkopen die al op de Neder-

landse markt beschikbaar zijn. Om dan uit 

te blinken moet je namelijk heel erg op prijs 

of op service gaan zitten. Ik koos uiteindelijk 

voor een online shop. Het concept van de 
shop was om de merken te verkopen die niet 

op de lokale market verkrijgbaar zijn. 

Ik vind het zelf erg belangrijk om het 

verhaal achter een merk te weten. Er zijn een 

aantal designproducten waar ik erg enthou-

siast over ben. Wat ik miste was het verhaal 

achter zo’n product terwijl het ontstaan van 

een product het mooiste is wat je kan vertel-

len. Om deze reden hoort storytelling thuis 

als één van onze basisprincipes van Chubi.”

En toen kwam je uit bij Molang.
Chi: “Op een gegeven moment stuitte ik 

inderdaad online op Molang omdat er heel 

veel tekeningetjes van circuleerden. Ik wist 

dat het Koreaans was maar verder was er 

geen informatie over te vinden. Ik heb via 

e-mail contact geprobeerd op te nemen met 

het bedrijf maar kreeg in eerste instantie he-

lemaal geen reactie. Het was uiteindelijk via 
Facebook dat ik een bericht terugkreeg. Ik 

vertelde aan Molang dat we plannen hadden 

om naar Zuid-Korea te reizen. Een face-to-

face meeting zou dan goed uitkomen om 

te praten over een eventuele samenwerking. 

Dat was vier maanden voor ons vertrek 

naar Zuid-Korea. Eenmaal in Zuid-Korea 

hadden we nog steeds geen antwoord terug. 

Daar baalde ik heel erg van, want als je een 

zakelijke relatie wilt aangaan moet je elkaar 

op zijn minst toch wel een keer in het echt 

hebben gesproken. Ik verwachtte er toen 

eigenlijk niets meer van, maar om mezelf 

gerust te stellen dat ik álles had gedaan wat 

ik kon, stuurde ik ze tijdens ons verblijf in 

Korea nog een e-mail dat we in de buurt 

waren. De volgende dag kreeg ik antwoord 

en nog een dag later zaten we bij de desig-

ner, Yoon Hye-ji, op kantoor!
 Tijdens de presentatie heb ik uitleg 

gegeven over Chubi’s visie en onze ideeën 

over hoe we Molang erbij konden betrek-

ken. Gelukkig hadden we wat de doelgroep 

betreft dezelfde visie, namelijk jongeren van 

16 tot 24 jaar, en 25+. Dit is voor westerse 
begrippen tamelijk ongebruikelijk vanwege 

het verschil in perceptie: mascottes en schat-

tige fi guurtjes zoals Nijntje en Hello Kitty 
worden in het westen voornamelijk geasso-

cieerd met juist hele kleine kinderen, terwijl 

het in Azië ook onder volwassenen veel meer 

geaccepteerd is. Na de meeting zaten we 

echt op één lijn. We wilden heel graag het 

verhaal achter Molang vertellen. De designer 

Yoon Hye-Ji, werkte hier graag aan mee. 
Hiermee was ons eerste “Hidden Treasure” 
story een feit.”

Kun je iets meer vertellen over 
Chubi?
Chi: “Onze tagline is ‘hidden treasures’ om-

dat het doel van Chubi is om mensen kennis 

te laten maken met nog onbekende merken 

die niet voor de hand liggen, maar toch 

heel leuk zijn. Ons logo is om die reden een 

hondje. Hondjes zijn nieuwsgierig en staan 
bekend en staan bekend om spulletjes op te 

graven, of te wel het ontdekken van Hidden 
Treasures. We hebben voor een Shiba Inu 

gekozen omdat het een leuk hondje is en een 

niet voor de hand liggende keuze is.”

Wanneer besloot je je echt op 
Chubi te richten?
Chi: “Dat was eigenlijk direct nadat we 

terugkwamen uit Japan. We bestonden wel 

als bedrijf, maar we hadden nog geen website 

en dus geen publiek en geen naamsbekend-

heid. Om zo snel mogelijk te kunnen 

beginnen hebben we via-via een webshop 

gemaakt waarbij we ons niet eerst compleet 

in de techniek hoefden te verdiepen. Toen 

het tijd was voor de lancering liep het anders 

dan verwacht. We draaiden de eerste drie 

weken helemaal geen sale. Ik weet nog dat 

ik daar wakker van lag. Eigenlijk was het 

heel logisch, we hadden helemaal nog geen 

promotie voor de shop gedaan. Uiteindelijk 

is het balletje gaan rollen naarmate we meer 

marketing eff orts ondernamen.”

Wat voor marketing eff orts in het 
bijzonder?
Chi: “Na een maand hebben we Google 

AdWords en Facebook Advertising ingezet 

en toen zagen we het allemaal langzaam op 

gang komen, maar we hadden nog steeds 

geen noemenswaardige sales. Het was ook 
nog even aftasten hoe Chubi het in de com-

munity zou doen. We hebben uiteindelijk 

The Sushi Times, een grote naam binnen 

onze community, benaderd en zijn een 

samenwerking aangegaan waardoor Chubi 

in één klap veel naamsbekendheid binnen 

de community kreeg. Ook hebben we in die 

tijd onze eerste fysieke stand in de dealer-

room van een animeconventie geboekt en 

daar kregen we veel leuke, positieve reacties 

op. Zo hadden we bijvoorbeeld van tevoren 

shirts met ons Chubi-logo erop laten druk-

ken en kregen we op de conventie de vraag 

of ze die t-shirts konden kopen, omdat dat 

volgens hen het leukste product was dat we 

hadden!”

Wat voor promotiekanalen 
gebruik je voornamelijk?
Chubi onderscheidt zich van andere web-

shops door drie dingen: storytelling, uniek 

assortiment en content creatie.  We willen dat 

mensen niet alleen het merk zien, maar ook 

juist de gezichten en het verhaal erachter. Dit 

kan goed overgebracht worden door middel 

van video, dus naast productvideo’s hebben 

wij ter promotie veel funvideo’s en video 

challenges gemaakt die los staan van onze 

commerciële instelling. 

Qua social mediakanalen gebruiken we 
naast Facebook ook nog Snapchat, Youtube, 

Whatsapp en Instagram. Snapchat hadden 

we oorspronkelijk geïntroduceerd om men-

sen een kijkje achter de schermen te geven, 

en Whatsapp was vooral om servicegerichte 

vragen te beantwoorden, maar in de praktijk 

komen ook alle vragen via Snapchat binnen. 

We zien dus dat Snapchat veel meerwaarde 

heeft; weinig shops gebruiken het als promo-

tiekanaal, maar het is een leuke, informele 

manier om mensen aan je merk te binden.”

Waar wil je uiteindelijk 
heen met Chubi?
Chi: “We willen naast de huidige merken 

Molang en Many Mornings ons eigen pro-

ductlijn introduceren. Wij geloven dat dit de 

volgende stap is om onszelf te onderscheiden. 

En wanneer we onze eigen producten 

introduceren gaan we ook onze website een 

complete make-over geven om te laten zien 

dat we als merk een transformatie hebben 

doorgemaakt. We beginnen onze productlijn 

met fashion items. Het eerste product zal 
dan ook een t-shirt zijn. Later willen we dit 

uitbreiden met stationary producten. Ik kan 

ook alvast vertellen dat onze mascotte Chubi 

er een vriendje bij zal krijgen zodat we qua 

design ook wat speelsere dingen kunnen 

doen. We vonden dat het ontwerp ook een 

twist moest hebben, dus het zal een diertje 

zijn dat net als Chubi zelf geen voor de hand 

liggende keuze is.”

Chubi.nl

Achter de schermen bij Chubi.
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