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Event manager WFC Big Brands Mike Cats

“DEZE PLUS SIZE BEURS IS MET 
RUIM 100 DAMES- EN HERENLABELS 
GROTER DAN OOIT”

Event manager WFC Big 
Brands Mike Cats:  
“Met ruim 100 dames- en 
herenlabels labels uit binnen- en 
buitenland zijn we groter dan 
ooit. Deze nichemarkt ontwikkelt 
zich razendsnel. De gemiddelde 
kledingmaat in Nederland is 
volgens de laatste cijfers van 
brancheorganisatie Modint maat 
40 en gevolgd door 42. Maat 
48 tot en met maat 58 heeft een 
marktdekking van 27 procent. 
Voor deze b2b beurs heb ik een 
aantal nieuwe labels en net als 
voorgaande edities een wachtlijst. 
Het is een laagdrempelige 
beurs met dagelijks meerdere 
modeshows, een looproute langs 
alle stands en op zondag een 
borrel. WFC Big Brands heeft zeker 
nog potentie en ruimte om verder te 
groeien.”
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FASHION FAIR 2019
FOR +SIZE FASHION 

WOMEN & MEN

SUNDAY FEBRUARY 3RD 

MONDAY FEBRUARY 4TH

WFC 
AMSTERDAM

W W W . W F C B I G B R A N D S . N L

Het is fashion wat de klok slaat tijdens de jubileumeditie van  
WFC Big Brands op zondag 3 en maandag 4 februari. De grootste 
plus size fashionbeurs van Europa. Gratis toegankelijk voor retailers en 
modeprofessionals. Twee keer per jaar zijn twee hallen van het World Fashion 
Centre in Amsterdam gevuld met de nieuwe curvy collecties en upcoming 
trends van de najaar- wintercollecties van 2019-2020. 

‘ De nieuwe curvy 
collecties en upcoming 
trends van 2019-2020 ’

GRATIS PARKEREN: 
op vertoon van de  
inrijkaart krijgt de  

bezoeker een uitrijkaart.

WWW.WFCBIGBRANDS.NL

www.wfcbigbrands.nl
www.wfcbigbrands.nl
www.worldfashioncentre.nl
https://www.wfcbigbrands.nl/b2bcontrole
https://www.wfcbigbrands.nl/b2bcontrole
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Gratis toegankelijk voor bezoekers die zich 
registreren. Dit keer is parkeren gratis! Je inrijkaart, 
is ook je uitrijkaart. Op beide dagen zijn shows met 
modellen die langs alle stands lopen. Zondag is er een 
netwerkborrel voor bezoekers en standhouders van 
17-20 uur.

Openingstijden
Zondag 3 februari van 10.00 – 17.00 uur
Maandag 4 februari 10.00 – 17.00 uurWWW.WFCBIGBRANDS.NL

SUNDAY &
MONDAY 

FEBRUARY 
3-4
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BETAALBARE FASHION
Jurkenfanaat, bekend blogger en 
fashion stylist Els Sprenkeling is 
een ravissante verschijning; lang 
krullend blond haar, rode lippen en 
in opvallende jurken met prachtige 
prints. Begin maart opent ze haar 
winkel Rebels Curvy Fashion 
in Oisterwijk. Voor de jonge curvy 
vrouw met betaalbare labels als 
Junarose, Only Carmakoma, 
Zoey, Zizzi, October en het 
Nederlandse jeansmerk Blue Frog. 
Daarnaast ook accessoires 
als tassen, sjaals en sieraden. 
“Ik miste een winkel die zich 
vooral richt op jonge meiden en 
vrouwen. Ik zag hoe mijn eigen 
dochter van 19 struggelt om wat 
leuks en te kopen in de reguliere 

persoonlijkheid te laten spreken 
door mijn kleding. Ik hou van 
vrouwelijke kleding en high heels. 
Ik wil andere vrouwen inspireren 
als blogger, maar ook met wat ik 
verkoop in mijn winkel. Laat jezelf 
zien als curvy vrouw. Kleur en 
prints doen veel voor je looks en 
je outfit wordt zoveel spannender. 
WFC Big Brands is voor mijn twee 
keer per jaar een feestje om te 
gaan. Dit keer niet als blogger, 
maar om in te kopen.”

winkels met haar maat 44/46. 
Het is namelijk best lastig om iets 
fashionables en betaalbaars te 
vinden, dat gesneden is op curves. 
Ik richt me op de jonge doelgroep 
die opgroeit met bloggers en 
gedurfde en niet te dure kleding 
wil dragen. Een doelgroep die 
de fashionregels aan hun laars 
lapt, draagt wat ze leuk vindt en 
hun persoonlijkheid weergeeft. Ik 
ben jong van geest en durf mijn 

‘ Kleur en prints doen 
veel voor je looks ’

GRATIS AANMELDEN & PARKEREN
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VROUWELIJK & STIJLVOL
Lorraine Kuiper van  
LSK Fashion Agency staat 
voor de tweede keer met het label 
Gabrielle (maat 44-52) op de 
beurs. De succesvolle plussize 
collectie van het Franse label Molly 
Bracken. Lorraine: “Gabrielle is 
vrouwelijk, comfortabel en stijlvol 
met het DNA van Molly Bracken 
en tevens exclusief, hip en goed 
geprijsd. De vorige keer kregen 
wij super enthousiaste reacties 

van retailers. Het label heeft een 
luxe uitstraling en oogt duurder 
waardoor de klant verbaasd is 
over de prijs-kwaliteit verhouding. 
Molly Bracken is te koop in alle 
Europese landen, Verenigde 
Staten, Nieuw-Zeeland en binnen 
een paar jaar is het wereldwijd te 
verkrijgen. In moederland Frankrijk 
en Duitsland is het een van de 
bestverkochte merken en in andere 
landen krijgen ze een steeds 
groter marktaandeel. Gabrielle 
is vernieuwend met een knipoog 
naar Molly Bracken, maar 
dan in een plussize jasje. Een 
prachtige collectie met betaalbare 
eyecatchers. Mijn zusje en 
vriendinnen dragen het met veel 
plezier. De vrouw met een maatje 
meer mag gezien worden en 
kleedt zich graag volgens de 
trends. Dat doet wat met haar 
zelfvertrouwen. Het merk valt 
goed op maat, soms zelfs iets 
groter. Voor de retailers is er een 

b2b site om na te bestellen en er 
is een consumentenwebsite. Om 
de collecties te zien kan er een 
afspraak worden gemaakt in mijn 
showroom in de Fashioncube in 
Almere of langskomen op de stand 
tijdens de WFC Big Brands beurs.”

HEB JE DIT IN MIJN MAAT?
Maxim’s in Best staat in de top 
3 van Nederlandse plus size 
winkels. Met een uitgekiende mix 
van merken (maat 42 tot 56-58), 
klantendagen in samenwerking 
met labels, advertenties in 
regionale media en twee keer 
per jaar het online tijdschrift 
Maximaal Magazine. Daarnaast 
voert eigenaresse Milly Claes 
een actief social mediabeleid, 
met modeshow livestreams op 
Facebook en outfit posts op 
Facebook en Instagram. Milly 
bezoekt met haar team altijd met 
plezier deze beurs. “Daarnaast 
beurzen en winkels van collega’s 
in binnen- en buitenland. Van New 
York tot Londen. Ook ben ik altijd 
op zoek naar nieuwe merken die 

iets toevoegen en vernieuwend 
zijn. Dat is een continu proces 
en daarvoor is altijd ruimte in het 
budget.  

Als je bij ons komt shoppen, wil 
je toch een afspiegeling zien van 
wat er aan ‘kleinere maten’ in de 
winkels hangt? Steeds meer labels 
vertalen dit de laatste jaren goed in 
hun collecties. Trends worden soms 
nog wat te laat opgepikt. Mooi is 
dat mijn slankere vriendinnen vaak 
vragen: ‘Milly, heb je dit ook in 
mijn maat?’”

‘ Ik ben altijd op zoek 
naar nieuwe merken  
die iets toevoegen en 
vernieuwend zijn ’
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Sweet about Me ben jij!
Wie zijn wij? Een full service 
PR bureau voor de plus size 
branche. Bij ons kun je terecht 
voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief, 
persbericht of magazine. Op ons 
online (nieuws)magazine lees 
je over: fashion, food, health, 
lifestyle, beauty, mind en travel. 
Doelgroep: ruim 2,5 miljoen 
mateloos leuke vrouwen, die blij 
zijn met hoe ze eruitzien en hun 
dagelijkse geluk niet af laten 
hangen van de wijzers van de 
weegschaal.


Sweet about Me 
redactie@sweetaboutme.nl 
www.sweetaboutme.nl
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EXPOSANTEN & MERKEN WFC BIG BRANDS 
• Twins International Twister, ViaDonatella • Aafke de Boer Agenturen Plaisir, Pamela Mann • Boons in touch 
Herluf design • Royalty Fashion Sybel+ • Anzz Artistic Jewelry Anzz Artistic Jewelry • LSK Fashion Agency 
Gabrielle • G-maxx Exxcellent • Esseph H.O. Magna • C. Langemeijer Eugen Klein • Gigliorosso SRL Gigliorosso 
• Bodewes Fashion Nör+ • BTX Group A/S Signature • Sensia Fashion Sensia, Tence, Inizia • Ton Mulder 
Agenturen D.555, Rockford, Duke • Robert-Jan Hoeboer Agenturen River Creek, Jupiter, Manid, Hajo, Klotz, Rezytex
• MJ Fashion (Men) Redfield, Kitaro, Haupt, Brigg • MJ Fashion (Women) KJ Brand, Donna day, Kanok, Serena 
malin, Doris streich, Brigg • EasyPOS EasyPOS Software • Otracosa Otracosa, Going Dutch • By Me SRL Monica 
Di, By Me • JJ Footwear JJ Footwear • KAM Jeans LTD. KAM Jeans • Po-Zé Agenturen Alembika • Po-Zé 
Agenturen Verpass • BTX Group A/S Ciso • Successori Bernagozzi SRL Sophia Curvy, Maxfort, Easy Maxfort, 
Blocco 38 • Schöningh Fashion Sommermann • Joyce van Hal Agenturen Cette, Syl Design, Nina von C. • MAT 
Fashion - Monedas SA MAT Fashion • Only-M Only-M Donna Grande • Kompagniet Nederland Zhenzi, Ze-Ze • 
Eric Rhee Mode Agenturen See you, Adelina, Textil Karnter, Karin Glassmacher, Gozzip / Nais • MB Fashion Studio, 
Maxima, Lindon, Etage+, Zoey, Ascari, Stark • Blue Frog Jeans Blue Frog Jeans, • Erik de Groot Agenturen Que,  
No Secret, Open End, Vetono • Studio Jaag Alice and Jann, Exelle, Studio Jaag Fashion Services • Obermeyer GMBH 
Blue Seven • Koetlooking Agencies Mona Lisa, Loft Fashion, Jorli, Q’neel, That’s me • A-Department Elinette, Carla 
du Nord, Black & White, Cocorose London • Big Fashion Brands Pont Neuf, Choise • HS Modeagenturen / Angle 
Circle Chalou, Siempre Piu, Aprico, Angle Circle •Brands by Philips & Fortuin Via Apia Due, Frapp, Relaxed by Toni 
• Silk Route Silk Route • Koetlooking Agencies / G.A.Bi. SRL Donna Gi • Beuker Agenturen Rofa White Label 
& Change • PlusBasics Plusbasics, Dynamics, Limited • Il Trifoglio SRL Donne Piu’ • Maxima Trends Ophilia • 
Marcel Elzenaar Agenturen ADIA Fashion • De Ruijter Agenturen Noa Noa, Crea Concept • RJ Bodywear RJ 
Bodywear • Viva la diva Disismi • Fashion Statements Zsiska • Luna Serena Fashion Luna Serena • LS Finest 
LS Finest • Buur Fashion Yesta, Ivy Bella • Karin Taekema Agenturen La Stampa • Ball Group Wholesale APS 
Zizzi, Activ by Zizzi , Swim by Zizzi,Zay
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