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Zesde editie grootste Europese curvy beurs WFC Big Brands

“DE VRAAG VAN KLANTEN NAAR 
PLUS SIZE LABELS GROEIT STERK”

“Toen de Just Bib beurs failliet 
ging, hebben we vanaf januari 
2017 met WFC Big Brands een 
succesvolle doorstart gemaakt. 
Iedere editie groeit het aantal stands 
en (internationale) bezoekers. 
Van Duitsland en Frankrijk, tot 
Dubai en VS. Bijna 110 dames- 
en herenlabels uit binnen- en 
buitenland presenteren de voorjaar-
zomercollecties van 2020. Er 
staan ruim 50 stands verdeeld over 
twee hallen. Een laagdrempelige 
beurs met relaxte sfeer met een 
dj, cateringplein, dagelijks zes 
modeshows met looproute langs 
de stands en een beursborrel op 
zondag. Dit keer voor het eerst 
met Tom Tailor Benelux, die een 
nieuwe plus size lijn lanceert, Aïno 
uit Finland, Erfo (Duitsland) en 
het Italiaanse Myday Moda van 
de LNP-SRLgroep. Maar ook het 
Nederlandse label Chrissize. WFC 
Big Brands heeft nog potentie en 
ruimte om verder te groeien. De 
vraag van klanten naar plus size 
labels groeit sterk. Bezoekers willen 
voelen en zien wat ze inkopen. 
Verder is de beurs een belangrijk 

contact- en netwerkmoment. Het 
is een ‘must visit’ voor retailers & 
modeprofessionals, wil je op de 
hoogte blijven van nieuwe trends.”
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“Ruim tachtig procent van de grote maten speciaalzaken in Nederland 
bezoekt onze beurs. Daarnaast ook grote modehuizen en grote webwinkels.”  
Event manager WFC Big Brands Mike Cats: “Plus size is een nichemarkt die 
zich razendsnel ontwikkelt. De grootste curvy B2B beurs van Europa wordt 
twee keer per jaar in het World Fashion Centre gehouden. Gratis toegankelijk 
voor retailers en modeprofessionals. Op zondag 28 en maandag 29 juli is de 
zesde editie van de WFC Big Brands.”

‘ Een ‘must visit’  
voor retailers & 

modeprofessionals ’
GRATIS PARKEREN: 

op vertoon van de  
inrijkaart krijgt de  

bezoeker een uitrijkaart.

WWW.WFCBIGBRANDS.NL

https://www.wfcbigbrands.nl/
http://www.worldfashioncentre.nl/
https://www.trioticket.nl/WFC-Beursplaza.html
https://www.wfcbigbrands.nl/
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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 28 juli 10.00 – 17.00 uur
Maandag 29 juli 10.00 – 17.00 uurWWW.WFCBIGBRANDS.NL

SUNDAY &
MONDAY 

JULI 
28&29
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DRESSKINI
Waan je op Ibiza, Saint Tropez 
of Miami. Met de fantastische 
collectie van het Belgische 
badmodelabel Dresskini in stijl op 
het strand of flanerend langs de 
boulevard. Ontwerper Ann Smets 
laat op deze beurs haar vierde 
luxe badmodecollectie (maat 
42 t/m 60) zien. “Voor mij een 
superbelangrijke en vooral ook 
leuke beurs. Mijn klanten komen 
langs en nieuwe klanten maken 
kennis met mijn collectie. Een 
verrassende en flashy collectie. 
Met combi’s van paars, rood 
en zwart. Of fuchsia en geel. 
Dresskini’s, strandjurken, maxi-
dresses, kaftans en bijpassende 
badlakens. In unikleur of print en 

ingebracht. Mijn kaftans zijn vaak 
afgewerkt met pailletten of kant. 
Je draagt ze over je badkleding 
of in combi met bijvoorbeeld een 
skinny broek. Ze hebben een 
bindkoortje die je desgewenst kunt 
aantrekken om taille te creëren. De 
badlakens passen bij een deel van 
de kaftans en strandjurken. Dit jaar 
zijn de maxi-dresses nieuw in de 
collectie.”
Dresskini is verkrijgbaar in bijna 
100 plus size winkels en lingerie 
speciaalzaken. In de Benelux, 
Duitsland, Denemarken, Spanje, 
Portugal en Ierland. 

www.dresskini.begemaakt van de beste stoffen zoals 
hoogwaardige lycra, Bemberg 
viscose en zeer fijngeweven 
katoen. Superlichte stoffen die 
niet kreuken. De dresskini bestaat 
uit twee delen. Een lycra A-lijn 
top met ingewerkte softcups 
met corsetstof en een verstevigd 
borstgedeelte. Gecombineerd 
met een comfortabele hoge 
slip. Bij alle dresskini’s kunnen 
ook borstprotheses worden 

‘ Superbelangrijke en 
vooral ook leuke beurs ’

GRATIS AANMELDEN & PARKEREN

https://www.wfcbigbrands.nl/
https://www.wfcbigbrands.nl/
http://www.worldfashioncentre.nl/
https://www.trioticket.nl/WFC-Beursplaza.html
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VLIETLAAN FASHION
“Let niet op de maat, draag wat 
past en lekker zit.” Welkom in de 
Bussumse kledingkast (125m2) 
van Vlietlaan Fashion. Eigenaar 
Petra Vleemink: “Ik heb een ruim 
aanbod merken. Juist ook wat 
grotere maten, omdat daar veel 
vraag naar is. De ene klant shopt 
zelf en de ander wil graag advies. 
Vaak start ik met een basic outfit en 
pak daarna uit met print en kleur. 
Belangrijkste is, dat zij zich fijn en 
zelfverzekerd in haar outfit voelt. 
Om op de hoogte te blijven van de 
trends, nieuwe collecties en contact 
met labels-agenten bezoek ik twee 
keer per jaar de beurs. Ik heb na 
zo’n dag in mijn hoofd wat ik wil 
gaan orderen voor het komende 
seizoen. Plus size labels laten de 
laatste jaren veel meer kleur en 
prints zien.”

www.vlietlaanfashion.nl

CHRIS SIZE 
Met een collectie van jurken, 
tunieken, blouses, jasje, leggings, 
treggings en flared broeken 
gemaakt van fijne stoffen als travel, 
dolce, linnen, microfiber en crêpe 
presenteert Christa Smeenk van 
Chris Size haar collectie (maat 
42-56) voor het eerst op WFC Big 

Brands. “Ik ontwerp voor curvy 
vrouwen en voor elke gelegenheid. 
Met liefde gemaakt, een ode aan 
mijn moeder én altijd met een 
vrouwelijk silhouet. Een mooie outfit 
boost je zelfvertrouwen. Als volle 
vrouw ben je daar net iets meer 
mee bezig. Ik ken de struggles 
van afvallen en aankomen, maar 
ook de zoektocht welke kleding 
zit lekker en kleedt het af? Chris 
Size ben ik gestart op zoek naar 
de ultieme jurk voor mezelf. Aan 
de hand van kleur- en stofkaarten 
kan ieder model naar keuze in een 
aantal kleuren en stoffen besteld 
worden. Jurken zijn verkrijgbaar 
in diverse lengtes en pasvormen 
voor alle curves: van basic- tot 
medium fit en a-lijnen met diverse 
halzen en mouwen. Tunieken en 
hemdjes in verschillende lengtes 
en broeken in drie verschillende 
modellen. Een mix en match van 
uni-kleuren en stijlvolle prints. Met 
details als leatherlook biesjes en 
contrasterende stofrandjes.”

www.chrissize.com

‘ Ik ontwerp voor curvy 
vrouwen en voor elke 

gelegenheid ’

‘ Let niet op de maat, 
draag wat past  
en lekker zit ’

GRATIS AANMELDEN & PARKEREN
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MEDIAPARTNER  
SWEET ABOUT ME

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 •Aafke de Boer Agenturen Plaisir, Pamela Mann • Boons in touch Herluf design 
• Royalty Fashion Sybel+, Just for you • AnZZ Artistic Jewelry AnZZ Artistic Jewelry • Dresskini Dresskini  
• Joyce van Hal Agenturen Cette, Syl Design • Esseph H.O. Magna, Maella, Zeffa • G-maxx Exxcellent  
• Bodewes Fashion Nör+ • BTX Group A/S Signature • Sensia Fashion Sensia, Tence Inizia • Ton Mulder 
Agenturen D.555, Rockford, Duke • MJ Fashion (Men) Redfield, Kitaro, Haupt, KAM Jeans, Brigg • MJ Fashion 
(Women) KJ Brand, Donna day, Serena malin, Doris streich • Röling Import One Two Six 126, Backstage • JJ Footwear 
JJ Footwear • KAM Jeans LTD. KAM Jeans • Po-Zé Agenturen Verpass • Martens Fashion Group Alembika • 
BTX Group A/S Ciso • Successori Bernagozzi SRL Sophia Curvy, Maxfort • Ilanka Grizas • 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, Handberg, Stark • BF Jeans BF Jeans• Erik de Groot Agenturen Que, No Secret, Open 
End, Vetono • Tom Tailor My True Me by Tom Tailor • Chiarico Chiarico • Chrissize Chrissize • Koetlooking 
Agencies Mona Lisa, Loft Fashion, Jorli, Q’neel, That’s me • A-Department Elinette, Miam, Cocorose London • Big 
Fashion Brands Pont Neuf, Orientique • HS Modeagenturen / Angle Circle Chalou, Siempre Piu, Aprico, Angle Circle  
• Brands by Philips & Fortuin Via Apia Due, Frapp, Relaxed by Toni • LMP SRL F&MME • Koetlooking Agencies / 
G.A.Bi. SRL Donna Gi • Eduard Bosch Erfo • PlusBasics Plusbasics, Dynamics, Limited • Maxima Trends Ophilia 
• Marcel Elzenaar Agenturen ADIA Fashion • Bestseller ONLY Carmakoma, Vero Moda Curve • Disismi Disismi  
• Fashion Statements Zsiska, Silk Route • Karmiini OY Aïno • Buur Fashion Yesta, Ivy Bella • Inan Isik
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