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Beste bezoekers WFC Big Brands,

Welkom op de zesde editie van WFC Big Brands beurs.  
De grootste curvy B2B beurs van Europa, die twee keer per 
jaar in het World Fashion Centre wordt gehouden.

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. 

Dit keer voor het eerst met Tom Tailor Benelux, die een nieuwe plus size lijn 
lanceert, Aïno uit Finland, het Duitse label Erfo en het Italiaanse Myday 
Moda van de LNP-SRL groep. Maar ook het Nederlandse label Chris Size. 
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 relaxte sfeer met een dj, cateringplein, dagelijks zes 
modeshows met looproute langs de stand en een beursborrel op zondag.

Ruim tachtig procent van de Nederlandse grote maten speciaalzaken 
bezoekt onze beurs. Maar ook grote modehuizen en grote webwinkels.  
Plus size is een nichemarkt die zich razendsnel ontwikkelt. Ook op de 
catwalks zien we de laatste jaren meer curvy modellen.  Bijvoorbeeld 
Ashley Graham voor Dolce & Gabbana. Dit Italiaanse modehuis lanceerde 
als eerste high end label een collectie verkrijgbaar t/m maat 50.

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 hoogte blijven van nieuwe trends.”
Iedere bezoekers parkeert gratis. Bij inlevering van je inrijkaart ontvang je 
een uitrijkaart.

Fijn & inspirerend beursbezoek,

Mike Cats
Event manager WFC Big Brands

VOORWOORD

WELKOM 
BIJ WFC BIG BRANDS
EUROPA’S GROOTSTE B2B PLUS SIZE FASHION BEURS

Your future in fashion

+

MATELOOS STYLISH ONLINE MAGAZINE | PR BUREAU

MEDIAPARTNER WFC BIG BRANDS

COLOFON SWEET ABOUT ME- ONLINE MAGAZINE & PR-BUREAU VOOR DE PLUS SIZE BRANCHE | INTERVIEWS & SAMENSTELLING  
SIMONE PASTOORS | MARKETING & SALES MICHIEL KORSTEN | WWW.SWEETABOUTME.NL | REDACTIE@SWEETABOUTME.NL  
| VORMGEVING INLINE DESIGN | PM FASHION EVENTS
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‘ A smile is the prettiest
 thing you can wear ’
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1 Twins International
 Twister
2  Aafke de Boer 

Agenturen
 Plaisir
 Pamela Mann
3 Boons in touch
 Herluf design 
4 Royalty Fashion
 Sybel+
 Just for you
5 AnZZ Artistic Jewelry 
 AnZZ Artistic Jewelry 
6A Dresskini
 Dresskini
6B  Joyce van Hal 

Agenturen
 Cette
 Syl Design
7 Esseph H.O.
 Magna
 Maella
 Zeffa
8 G-maxx
 Exxcellent
9 Bodewes Fashion
 Nör+
10 BTX Group A/S
 Signature
11 Sensia Fashion
 Sensia
 Tence 
 Inizia
12 Ton Mulder Agenturen
 D.555
 Rockford
 Duke
13 MJ Fashion (Men)
 Redfield
 Kitaro
 Haupt
 KAM Jeans
 Brigg
14 MJ Fashion (Women)
 KJ Brand
 Donna day
 Serena malin
 Doris streich

15 Röling Import
 One Two Six 126
 Backstage
16 JJ Footwear
 JJ Footwear
17 KAM Jeans LTD.
 KAM Jeans
18 Po-Zé Agenturen
 Verpass
19 Martens Fashion Group
 Alembika
20 BTX Group A/S
 Ciso
21  Successori 

Bernagozzi SRL
 Sophia Curvy
 Maxfort
22 Ilanka
 Grizas
 Luukaa
23  MAT Fashion - 

Monedas SA
 MAT Fashion
25 Only-M
 Only-M Donna Grande
26 Kompagniet Nederland
 Zhenzi
 Ze-Ze
27  Eric Rhee Mode 

Agenturen
 See you
 Adelina
 Textil Karnter
 Karin Glassmacher
 Gozzip / Nais
28 MB Fashion
 Studio
 Maxima
 Lindon
 Etage
 Zoey
 Ascari
 Handberg
 Stark 
29 BF Jeans
  BF Jeans

30 Erik de Groot Agenturen
 Que
 No Secret
 Open End
 Vetono
31 Tom Tailor
 My True Me by Tom Tailor 
32 Chiarico
 Chiarico
33 Chrissize
 Chrissize
34 Koetlooking Agencies
 Mona Lisa
 Loft Denmark
 Jorli
 Q'neel
 Gomaye
 Godske
 Kirsten Krog
 That's me
35 A-Department
 Elinette
 Miam
 Cocorose London

STANDNRSEXPOSANTLABELS

STANDHOUDERS

>
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36 Big Fashion Brands
 Pont Neuf
 Orientique
37  HS Modeagenturen 

/ Angle Circle
 Chalou
 Siempre Piu
 Aprico
 Angle Circle
38  Brands by Philips 

& Fortuin
 Via Apia Due
 Frapp
 Relaxed by Toni
39 LMP SRL
  F&MME
40  Koetlooking Agencies 

/ G.A.Bi. SRL
 Donna Gi
41 Eduard Bosch
 Erfo
42A PlusBasics
 Plusbasics
 Dynamics
 Limited

42B V/Inanisik
 Inan Isik
43 Maxima Trends
 Ophilia
44  Marcel Elzenaar 

Agenturen
 ADIA Fashion
45 Bestseller
 ONLY Carmacoma
 Vero Moda Curve
46 Disismi
 Disismi
47 Fashion Statements
 Zsiska
 Silk Route
48 Karmiini OY
 Aino
49 Buur Fashion
 Yesta
 Ivy Bella

STANDNRSEXPOSANT
LABELS
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AGENTFABRIKANT
ALFABETISCH

WWW.WFCBIGBRANDS.NL

Your future in fashion

+

A-Department 35
Aafke de Boer Agenturen 2
AnZZ Artistic Jewelry 5
Bestseller 45
BF Jeans 29
Big Fashion Brands 36
Bodewes Fashion 9
Boons in touch 3
Brands by Philips 
& Fortuin 38
BTX Group A/S 20
BTX Group A/S 10
Buur Fashion 49
Chiarico 32
Chrissize 33
Disismi 46
Dresskini 6A
Eduard Bosch 41
Eric Rhee Mode 
Agenturen 27
Erik de Groot Agenturen 30
Esseph H.O. 7
Fashion Statements 47
G-maxx 8
HS Modeagenturen 
/ Angle Circle 37
Ilanka 22
JJ Footwear 16

Joyce van Hal Agenturen 6B
KAM Jeans LTD. 17
Karmiini OY 48
Koetlooking Agencies 34
Koetlooking Agencies 
/ G.A.Bi. SRL 40
Kompagniet Nederland 26
LMP SRL 39
Marcel Elzenaar 
Agenturen 44
Martens Fashion Group 19
MAT Fashion - 
Monedas SA 23
Maxima Trends 43
MB Fashion 28
MJ Fashion (Men) 13
MJ Fashion (Women) 14
Only-M 25
PlusBasics 42A
Po-Zé Agenturen 18
Röling Import 15
Royalty Fashion 4
Sensia Fashion 11
Successori Bernagozzi SRL 21
Tom Tailor 31
Ton Mulder Agenturen 12
Twins International 1
V/Inanisik 42B

STANDHOUDERS

‘ Forget the rules, 
if you like it wear it ’
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ONLY CARMAKOMA est. in 2017 is an 

international fashion brand with roots in 

Scandinavia. The brand is a sublabel to 

ONLY and a part of BESTSELLER.

ONLY CARMAKOMA designs and produces 

fashion forward collections for the curvy, 

trend conscious young woman size 42-54. 

The signature is a style mix of rebellious 

denim, rock chic glam, feminine sweetness 

and sexy details.

Our know-how within the plus size- and 

fashion industry ensures that we meet the 

demands of our partners and that they profit 

from working with ONLY CARMAKOMA. 

Trend wise, ONLY CARMAKOMA is a part 

of ONLY basing our collections on the same 

inspirations, trends and colours. From this 

we develop strong fashion collections to 

our fabulous curvy customer.

//CONTACT
Monique Verhagen / +31 204564578 
monique.verhagen@bestseller.com

//FOLLOW US
@onlycarmakoma

facebook.com/onlycarmakoma

//SHOWROOM
Krijgsman 15 – 18

1186 DM Amstelveen

Size
4 2-54

D I V E R S I T Y  I S 
B E A U T I F U L

0
7

.2
0

1
9



JULI 2019 | BEURSGIDS 9

ONLY CARMAKOMA est. in 2017 is an 

international fashion brand with roots in 

Scandinavia. The brand is a sublabel to 

ONLY and a part of BESTSELLER.

ONLY CARMAKOMA designs and produces 

fashion forward collections for the curvy, 

trend conscious young woman size 42-54. 

The signature is a style mix of rebellious 

denim, rock chic glam, feminine sweetness 

and sexy details.

Our know-how within the plus size- and 

fashion industry ensures that we meet the 

demands of our partners and that they profit 

from working with ONLY CARMAKOMA. 

Trend wise, ONLY CARMAKOMA is a part 

of ONLY basing our collections on the same 

inspirations, trends and colours. From this 

we develop strong fashion collections to 

our fabulous curvy customer.

//CONTACT
Monique Verhagen / +31 204564578 
monique.verhagen@bestseller.com

//FOLLOW US
@onlycarmakoma

facebook.com/onlycarmakoma

//SHOWROOM
Krijgsman 15 – 18

1186 DM Amstelveen

Size
4 2-54

D I V E R S I T Y  I S 
B E A U T I F U L

0
7

.2
0

1
9

Subliem van maat S (36) tot 4XL (60)
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HÉT NIEUWE NEDERLANDSE MERK VOOR VROUWEN MET EEN HAPPY SIZE! 
VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR IN DE MATEN 42 T/M 54.  

 
STAND 8 | WWW.EXXCELLENT.NET | SALES@EXXCELLENT.NL | (+31)610369300 

 



JULI 2019 | BEURSGIDS 11

Ateeq is voornamelijk verant-
woordelijk voor de (online) 
Sales- & Marketingactivitei-

ten. Daarnaast houdt hij zich bin-
nen het familiebedrijf ook bezig 
met Research & Development. Met 
zijn collega Agatha Faudot van 
Branding & Communicatie wordt 
de brandstrategie uiteengezet.
Ateeq: “Magna is verkrijgbaar 
vanaf maat 40/42 tot en met maat 
56/58. In bepaalde basismodel-
len gaan we zelfs tot maat 64/66. 
We zijn een op voorraadlabel en 
produceren vanuit Amsterdam. 
Hierdoor hebben wij de mogelijk-
heid om snel in te spelen op de wis-
selende trends met wekelijks nieuw 
aanbod. Daarnaast werken wij met 
jaarlijks zes tot acht capsulecollec-
ties, die een levertijd van maximaal 
twee weken hebben. De focus van 
onze collectie ligt bij tunieken en 
jurken. Ruim 20 jaar geleden zijn 

ATEEQ CHOWDHRIE VAN MAGNA FASHION

“WE LANCEREN TIJDENS 
WFC BIG BRANDS TWEE 
NIEUWE LABELS”

wij gestart in een nichemarkt. Nu 
hebben veel grote ketens ook een 
plus size lijn. Dat zie ik niet als een 
bedreiging. Wel is het meer dan 
ooit belangrijk, hoe we ons als 
merk presenteren. We onderschei-
den ons door een heel aantrekkelij-
ke prijs-kwaliteit verhouding, grote 
know-how en korte levertijden.”

HERFSTCOLLECTIE
"WFC Big Brands is belangrijk 
voor ons. Het is een vaste ont-
moetingsplek geworden waar wij 
Nederlandse en Europese klanten 
verwelkomen om de nieuwe collec-
tie te zien. Op de beurs staan we 
met de herfstcollectie van dit jaar, 
terwijl de meeste andere stands 
gevuld zijn met de voorjaar-zomer-
collecties van 2020. Onze kracht is 
de locale ‘interne’ productie, wisse-
lende collecties en snelle levertijd. 
Dit heeft als voordeel dat de win-
kelier voor onze merken niet hoeft 
voor te orderen. Zij loggen in op 
de B2B-site om te bestellen, kunnen 
langskomen bij de cash & carry in 
Amsterdam of op afspraak in de 
sampling room. Ons team volgt 
de belangrijkste shows en trends 
en vertaalt de key-elements naar 
de collecties. Daarnaast waarde-
ren wij ook de feedback van onze 

klanten. Een belangrijke mix om 
een mooie collectie neer te zetten.”

LOVE YOUR CURVES
Ateeq’s vader Chowdhrie senior 
start het familiebedrijf in 1978 met 
een breed aanbod fashion: van 
dames, heren en kinderkleding. In 
1996 presenteert hij de eerste plus 
size Magna collectie. Ateeq: “Ka-
rakteristiek voor Magna zijn kleu-
rige krachtige prints en een sterk 
basisassortiment aangevuld met fa-
shion items in de seizoenskleuren. 
We werken met een uitgebreid stof-
fenpallet. Een goede pasvorm en 
draagcomfort is enorm belangrijk. 
Magna staat voor ‘love your cur-
ves’. We willen dat elke vrouw trots 
is op haar curves bij het dragen 
van onze kleding.” 

www.magnafashion.com
www.maelle-collection.com
www.zeffa.eu

Het Nederlandse modehuis Magna Fashion lanceert tijdens 
de WFC Big Brands beurs twee nieuwe labels: Maelle en 
Zeffa. Mede-eigenaar Ateeq Chowdhrie: ”We komen hiermee 
tegemoet aan de vraag vanuit de markt om een bredere 
collectie aan te bieden voor verschillende doelgroepen. Maelle 
is een frisse, jonge en trendy toevoeging op Magna. Zeffa 
daarentegen heeft een klassieke, chiquere uitstraling met meer 
details. Beide labels zijn verkrijgbaar tot en met maat 52/54.”

EXHIBITION CATALOGUE
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Let ’s talk 
fashion

MATELOOS STYLISH ONLINE MAGAZINE | PR BUREAU

Your future in fashion

+
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VERO MODA CURVE 
 

VERO MODA CURVE ademt VERO MODA, maar 
met CURVE bieden wij als brand een prachtige fit 
voor de vrouw met rondingen. Een vrouw van  
nu die de laatste modetrends volgt. De stijl van  
VERO MODA CURVE is van oorsprong vrouwelijk, 
maar toch gedurfd. De vrouw die VERO MODA 
CURVE draagt is jong en staat in de bloei van haar 
leven. Ze is zelfverzekerd, heeft gevoel voor stijl 
en omarmt haar curves. Bij VERO MODA CURVE 
draait alles om het vinden van de perfecte pas-
vorm voor deze jongvolwassen stijlbewuste vrouw.
 
WAT BIEDEN WIJ? 
– 4 collecties per jaar
– Maandelijkse leveringen
– Gemiddelde mark-up van 3.0
– Boxen van slechts 8/12 stuks. 
– 24/7 toegang tot BESTSELLER DIRECT, onze 
online inkooptool
– Campagnebeelden en packshots zijn online 
beschikbaar
– NOOS: een basisassortiment dat zich kenmerkt
door een korte levertijd en een beschikbaarheid
per stuk / per maat

CONTACT

Benieuwd? Of wilt u graag eens de 
collectie komen bekijken in onze showroom 
in Amstelveen? Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

SERANA MOENEN
Phone +31630952763
Work phone +31204564585
SERANA.MOENEN@BESTSELLER.COM

SHOWROOM
Krijgsman 15-18
1186 DM Amstelveen
Nederland
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N a Wehkamp is Bagoes 
de tweede grootste web-
winkel voor curvy ladies. 

“Bagoes betekent mooi in het  
Maleis. Dat heeft ooit mijn tante 
Tineke Folkers bedacht. Zij begon 
met mijn oom een groothandel met 
kettingen en oorbellen van houten 
kralen en stapte over naar kleding. 
Voor vrouwen met een grote maat, 
was toen nog heel weinig verkrijg-
baar. Met mijn achtergrond als 
maatschappelijk werkster en een 
slechte arbeidsmarkt, rolde ik het 
bedrijf in. De Joffers in Maastricht 
was toen een van onze eerste 
klanten.”

Top bestverkopende labels
“Ik ben een trouwe bezoeker van 
de beurs en ga beide dagen. 

TINEKE FOLKERS VAN WEBWINKEL BAGOES

“BAGOES 2.0 GAAT DOOR MET EEN 
GESELECTEERD AANBOD VAN LABELS”

Langs de stands om afspraken en 
foto’s te maken, maar ook nieuwe 
merken spotten. Ik koop die dagen 
niet in. Waar ik op let? Vind ik het 
leuke collecties, past het binnen 
ons aanbod en is de prijs reëel. 
Goede kwaliteit en betaalbaar, is 
een voorwaarde. Bagoes heeft ja-
renlang een enorm aanbod in een 
breed segment gehad. Nu hebben 
we de keuze gemaakt om terug te 
gaan naar onze top van bestverko-
pende labels. Iedere week heb ik 
een uitdraai wat het beste verkoopt. 
Op dit moment zijn dat nog steeds 
tuniekjurkjes met leggings, steeds 
vaker zie je ook jeans met een shirt. 
Dat de billen iets meer zichtbaar 
mogen zijn, is wel nieuw.”

Snelle online groei
“We openden onze eerste winkel 
24 jaar geleden in Alkmaar, daarna 
volgende Hoorn, Amersfoort, Zeist, 
Zwolle, Purmerend, een showroom 
in Amsterdam en atelier in Gronin-
gen. Na mijn faillissement ben ik 
samen met Kees opnieuw opgestart 
en hebben nog een aantal jaren in 
het WFC gezeten. We hebben op 
tijd onze winkels gesloten, om volle-
dig online door te gaan en daar de 
groei door te zetten. Naast Bagoes.
nl hebben we modeloutlet.nl waar je 
voor leuke prijsjes voorgaande col-
lecties en restpartijen koopt.”

• Gozzip-Boris Industries 
• Ivy Bella • Junarose  
• Luna Serena • Mat fashion  
• ONLY Carmakoma  
• Only Play Curvy • Ophilia  
• Yesta • Zhenzi-Zizzi

www.bagoes.nl
www.modeoutlet.nl

Bagoes (maat 40-60/62) is een van de pioniers in plus size 
fashion. Al bijna 40 jaar. Na enorm succesvolle jaren hebben 
eigenaars Tineke Folkers en Kees Bot de laatste winkel in 
juni dit jaar gesloten. Tineke: “De omzetten in de winkels 
liepen sterk terug en de webshop groeide heel snel. Dan 
is de keuze snel gemaakt. Bagoes 2.0 gaat door met een 
geselecteerd aanbod van labels. Dit zijn de merken die bij 
ons het beste verkopen.”  

EXHIBITION CATALOGUE
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“M ijn stand is ge-
vuld met de 
zomercollectie 

2020. Op voorraad heb ik een klei-
ne wintercollectie limited edition en 
jurkjes voor een speciale beursprijs. 
Zo kan de retailer kennismaken met 
Chris Size. 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.”

MIX & MATCH
De collectie is een variatie van 
jurken, tunieken, blouses, jasje, 

leggings, treggings en flared broe-
ken gemaakt van fijne stoffen als 
travel, dolce, linnen, microfiber 
en crêpe. Christa: “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 lea-
therlook biesjes en contrasterende 
stofrandjes.”

OOG VOOR DETAIL
“Ik luister goed naar mijn klanten 
en doe geen concessie aan kwali-
teit en pasvorm. Door de keuze van 
stretchmaterialen en kwaliteitsstof-
fen, valt de kleding heel flatteus. 
Lichte stoffen met een hoog draag-
comfort, die niet krimpen of kreu-
ken. Strijken is verleden tijd, het is 
wash en go. Naast twee collecties 
per jaar ontwerp ik limited editions. 
Ik heb alles in eigen hand: van 
ontwerp tot productie. De kleine 
ateliers waar de collecties gemaakt 

worden, bezoek ik regelmatig. Er 
wordt geproduceerd onder goede 
en veilige werkomstandigheden, 
dat vind ik heel belangrijk.”

Omarm je lijf
“De basis van Chris Size is mijn lief-
de voor mode. Deze collectie is een 
ode aan mijn moeder. Zij maakte 
mijn kleding en ik ben opgegroeid 
met oog voor detail. Daardoor 
heb ik me altijd zeker gevoeld. Ik 
ontwerp en teken de patronen met 
haar in gedachten. Daarna be-
gint de zoektocht naar de mooiste 
stoffen en perfecte afwerking. Als 
laatste wordt de collectie doorge-
past voor een optimale pasvorm. 
Klanten vinden de kleding elegant 
en vooral draagbaar. Een jurkje 
bijvoorbeeld kan feestelijk met een 
hak of met een sneaker. Je draagt 
het bij tal van gelegenheden. Het 
mooiste compliment is als een 
klant tegen me zegt dat ze zich zo 
zelfverzekerd voelt.” Chris Size is 
verkrijgbaar in de webshop en bij 
verschillende winkels.

www.chrissize.com

EXHIBITION CATALOGUE

“Chris Size staat voor: sprankelend, 
stijlvol, zelfbewust en kleurrijk. Dat 
is wie ik ben. Een vrouw die zich 
durft te laten zien en ja, ook met 
mijn onzekerheden.” Christa Smeenk 
presenteert haar label Chris Size (maat 

42-56) op WFC Big Brands. Europa’s grootste B2B plus 
size beurs. “Ik ontwerp voor curvy vrouwen en voor elke 
gelegenheid. Met liefde gemaakt, een ode aan mijn moeder 
én altijd met een vrouwelijk silhouet.”

CHRISTA SMEENK VAN NEDERLANDS LABEL CHRIS SIZE

“MIJN LABEL IS VOOR DE VROUW 
DIE ZICH DURFT TE LATEN ZIEN”



18 BEURSGIDS | JULI 2019 

MICHIEL HAGENAAR VAN M. HAGENAAR MODEAGENTUREN 

“MEER KORTE TERMIJN 
VOORRAAD ZORGT VOOR 
GROTERE WINST RETAILER”

M ichiel is daarnaast 
agent van reguliere ma-
tenlabels als CC Capri 

Collection uit Zweden en de hippe 
Spaanse labels Azay en Smash 
(t/m maat 48). “Binnen-
kort vertrek ik met mijn 
dochter naar Barcelona 
om de nieuwe collecties 
van Smash te zien en 
zij maakt vlogs.” Ruim 
17 jaar is hij agent voor 
plussize labels en sinds 
vier jaar ook voor re-
guliere maten. Michiel: 
“Mijn collecties (maat 
36-56) in laag-midden 
prijssegment, hebben 
goede marges voor de 
retailer. Ze zijn verkrijg-
baar bij ongeveer 150 
Nederlandse winkels. 
Steeds meer winkels 

bieden een ruimere maatrange aan 
en stoppen niet meer 42-44. Dit is 
de grootst groeiende klantengroep. 
Als retailer kun je je nu juist daar-
mee onderscheiden.”

FIJN CONTACTMOMENT
Centraal gelegen tussen Nijmegen 
en Arnhem heeft Michiel in Andelst 
zijn showroom. Ook bezoekt hij 
zijn klanten met een selectie van 

de collecties. “Ik heb een 
grote groep trouwe klanten 
uit binnen- en buitenland en 
de beurs is een fijn contact-
moment. Ik deel mijn stand 
met Franka die Chalou ver-
tegenwoordigt. Pont Neuf, 
Choise, Chalou en sinds kort 
Adia worden geproduceerd 
bij firma Pardon.” 

LANGERE ZOMERS
“Door de tendens van lan-
gere zomers en kortere 
winters, kan er meer omzet 
worden gemaakt in de zo-
mer. Voor de retailers is het 
verder belangrijk om meer 

Dit keer staat agent Michiel 
Hagenaar met twee labels op WFC 
Big Brands. Het Deense label Pont 
Neuf, bekend om de luxe viscose 
elasthan tricots met ingeweven  
3-D patronen. Sinds kort 
vertegenwoordigt hij het 
Australische merk Orientique. 
 “De collectie bestaat uit 300 stuks 
en biedt de mogelijk heid om van een 
bepaalde stof te kiezen uit diverse 
modellen jurkjes, tunieks of blouses. 
Veelal 100% katoen maar ook 
linnen en viscose. Verkrijgbaar in unikleuren en prints.  
Mijn fashionlabels zijn betaalbaar en dit zorgt voor een 
snellere doorloop in de winkels.”
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korte termijn voorraad te hebben, 
zodat ze snel kunnen schakelen, 
wisselende collecties in de winkels 
aanbieden en meer winst maken. 
Als winkelier is het niet nodig om 
grote voorraden te hebben, omdat 

je snel kunt bijbestellen in de B2B 
shop en in kunt spelen op bijvoor-
beeld weersomstandigheden. 
Daarnaast worden aan veel col-
lecties tassen, schoenen en hoedjes 
toegevoegd in de kleuren van de 

thema’s. Het zijn de accessoires die 
je outfit juist die extra touch geven.”

www.mode-groothandel.nl
www.bigfashionbrands.nl

EXHIBITION CATALOGUE
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De fotoshoot van de nieuwe 
badmodecollectie 2020 
is net klaar. Dresskini’s, 

strandjurken, maxi-dresses, kaftans 
en bijpassende badlakens. Ann: “In 
unikleur of print en gemaakt van de 
beste stoffen zoals hoogwaardige 
lycra, Bemberg viscose en zeer fijn-
geweven katoen. Superlichte stof-
fen die niet kreuken. Inspiratie krijg 
ik vooral op straat en op vakantie. 
Ik draag ieder onderdeel van de 
collectie eerst zelf, voordat ik het in 
productie neem.”

STRAPLESS DRESSKINI
“De dresskini bestaat uit twee 
delen. Een lycra A-lijn top met in-
gewerkte softcups met corsetstof 
en een verstevigd borstgedeelte. 

BELGISCH BADMODELABEL DRESSKINI VAN ANN SMETS

“IK DRAAG IEDER ONDERDEEL 
VAN DE COLLECTIE EERST ZELF”

Gecombineerd met een comfortabe-
le hoge slip. De strapless varianten 
met afneembare bandjes verkopen 
gigantisch goed. Bij alle dresskini’s 
kunnen ook borstprotheses worden 
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 bindkoordje 
dat je desgewenst kunt aantrekken 
om taille te creëren. De badlakens 
pas- sen bij een deel van de kaftans 
en strandjurken. Dit jaar zijn de 
maxi- dresses nieuw in de collectie.” 

SALES UITBESTEED
Dresskini is verkrijgbaar in bijna 
100 plus size winkels en linge-
rie speciaalzaken. In de Benelux, 
Duitsland, Denemarken, Spanje, 
Portugal en Ierland. De sales heb ik 
volledig uitbesteed. Ik heb een top-
team met Anouk Geenen en Lieve 
Daems voor België en Luxemburg 
met de showroom in Beringen. Joy-
ce van Hal voor de Nederlandse 
klanten met een showroom in het 
Fashion Dome in Almere en sinds 
vorig jaar onze Duitse agent Philip 

Goodhew. Gevestigd met de show-
room in Hamburg. Zo kan ik me 
volledig focussen op de collectie, 
uitzoeken van de stoffen, aansturen 
van de ateliers, maar ook de foto-
shoots, marketing en social media.” 

KERS OP DE TAART
“Mijn focus ligt bewust bij de ste-
nen winkel en daarom is Dresskini 
bijna niet online verkrijgbaar. De 
retailer kan mijn collectie orderen 
vanaf begin juli tot eind september. 
Vorig jaar liep de collectie als een 
tierelier. Veel winkels waren al snel 
door hun voorraad heen. Ik krijg 
regelmatig mails met foto van blije 
klanten. ‘Eindelijk kan ik weer eens 
gaan zwemmen’, is vaak de strek-
king. Dat is de kers op de taart voor 
mij. Feedback van klanten en mijn 
winkels, is enorm belangrijk. De col-
lectie kan ik daardoor blijven finetu-
nen. Zij zijn mijn ambassadeurs.”

www.dresskini.be

EXHIBITION CATALOGUE

Waan je op Ibiza, Saint Tropez of Miami. Met de fantastische collectie van Dresskini in stijl op 
het strand of flanerend langs de boulevard. Ontwerper Ann Smets laat op WFC Big Brands 
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.”
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TOM TAILOR GROUP LANCEERT PLUS SIZE COLLECTIE

DE ENIGE MAAT DIE 
TELT IS SIZE YES

“Het hoofdkantoor  in Hamburg 
kreeg regelmatig de vraag van 
klanten en retailpartners naar een 
lijn met grote maten. Tom Tailor be-
sloot de markt te analyseren. Meer 
dan de helft van alle vrouwen in 
Duitsland draagt maat 40 of gro-
ter en, zo blijkt uit dat onderzoek, 
de curvy vrouw is meer fashiona-
ble dan de gemiddelde Tom Tailor 
klant. We hebben een trendy en be-
taalbare collectie met een perfecte 
pasvorm.”

KICKSTART MY TRUE ME
Sales manager Nederland Micha 
Deelen is verantwoordelijk voor 
Women Casual, Denim Female en 
de MY TRUE ME lijn. Daarnaast 
ook de herenlijnen van Tom Tailor. 
“WFC Big Brands is de kickstart en 
voor de retailer een eerste kennis-
making. De jeans bijvoorbeeld heb-
ben een speciale stretchconstructie 
in het voorpand, zodat het heel 
comfortabel zit maar niet afzakt. 
Maar we hebben ook trendy items 

met hippe prints in de collectie.  
Wehkamp en een aantal multi-
brand retailers hebben de capsule-
collectie MY TRUE ME al ingekocht. 
De groei in plussize is enorm. Vorig 
jaar werd er alleen in Duitsland 4,2 
miljard omgezet en is een jaarlijkse 
groei van 2 procent voorspeld. Ter 
vergelijking in West- en Oosteuropa 
(inclusief Rusland) is de omzet meer 
dan 20 miljard. De verwachting is 
dat deze markt voor Tom Tailor op 
termijn een derde van de omzet zal 
zijn.”

Tom Tailor is verkrijgbaar in:
• 35 landen
• 457 winkels
• 187 franchise filialen
• 2524 shop-in-shops
• 6892 multi-brand stores

www.tom-tailor.nl

L isette is verantwoorde-
lijk voor alle Tom Tailor 
winkels en shop-in-shops 

in Nederland en België. Ze 
werkt afwisselend in de show-
rooms in Antwerpen en Almere.  

Zeg Yes tegen jezelf en 
wees blij met wie je bent. 
Schoonheid in alle maten, 
is het credo van Tom Tailor. 
Naast Women Casual en 
Denim Female, presenteert 
het Duitse label haar eerste 
plus size collectie MY TRUE 
ME tijdens deze beurseditie. 
De capsulecollectie met 
het DNA van Tom Tailor 
ligt vanaf augustus in 
geselecteerde winkels. 
Visual merchandiser & 
marketing manager Lisette 
Stoffelsen: “Onze voorjaar- 
zomercollectie 2020 is 
verkrijgbaar van maat 44 
tot en met 54. Jaarlijks acht 
collecties en een uitgebreid 
NOS aanbod.”

Van links naar rechts:
Ayona Kapooria- Area Manager 
Women lines, Lisette van 
Woudenberg- Marketing Manager,
Micha Deelen- Sales Manager NL, 
Antoinette Lund- Area Manager 
Women lines

0.5 pt stroke
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MATELOOS STYLISH ONLINE MAGAZINE
FULL SERVICE (PR) BUREAU VOOR DE PLUS SIZE BRANCHE

Wij kijken met jou mee! 

Neem vrijblijvend contact op: Sweet About Me, 
Tel. +31 6 50 47 46 58 
www.sweetaboutme.nl redactie@sweetaboutme.nl

COMMUNICATIE ADVIES OP MAAT VOOR DE BESTE ZICHTBAARHEID

• Ervaren tekstschrijvers & vormgevers
• Huisstijl • Flyers • Banners • Lookbook collecties

• Nieuwsbrieven • Persberichten
• Custom (digitaal of print) magazine van jouw label

• Content voor je website & social media

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Your future in fashion

+

MEDIAPARTNER
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PETRA VLEEMINK VAN VLIETLAAN FASHION EN MODELLENBUREAU 42 PLUS MODELS

“MIJN DRIVE IS OM AL DIE MOOIE 
VROUWEN EEN PODIUM TE GEVEN” 
“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.”

'DE ENE 
KLANT 
SHOPT ZELF 
EN DE ANDER 
WIL GRAAG 
ADVIES.'

EXHIBITION CATALOGUE

“M ijn winkel ben 
ik in 2002 ge-
start, toen ik 

als jonge moeder niet kon slagen 
bij de winkels. Ik run het in mijn 
eentje en doe dat met zoveel ple-
zier. Vlietlaan Fashion heeft voor 
ieder budget een mooi aanbod. 
Met gratis parkeerplaatsen voor 
winkel en het treinstation op de 
hoek van de straat ben ik goed 
bereikbaar. Shop je liever privé? 
Dan kan buiten openingstijden. Een 
aantal keren per jaar organiseer 
ik een high-tea themamiddag. Met 

een kleuradviseur, catwalkcoach 
en fotograaf. Deze events zijn heel 
snel volgeboekt. Om op de hoogte 
te blijven van de trends, kleuren, 
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 ja-
ren veel meer kleur en prints zien.”

42 PLUS MODELS
“Als een verlengstuk van mijn win-
kel heb ik 42 Plus Models opgezet. 

Een modellenbureau voor de curvy 
vrouw. Mijn jongste dochter Roxan-
ne is model en vaak ga ik mee naar 
shows. Zo heb ik gaandeweg een 
groot netwerk opgebouwd. Op 5 
april 2020 organiseer ik in Almere 
bij TMG Partycentrum een Plus size 
fashion show. Dames vanaf maat 
42 met of zonder ervaring kun-
nen zich gratis opgeven. Ik werk 
met een team fotografen, visagiste, 
catwalkcoach en haarstylist. Alle 
modellen krijgen op onze kosten 
een trainingsschema, catwalk- en 
visagieles. Het streven is om twee 
keer per jaar een show te orga-
niseren. Onvoorstelbaar hoeveel 
aanmeldingen en reacties we al 
hebben. Aanmelden kan nog tot 1 
oktober. Met verschillende plus size 
labels zijn we al een samenwerking 
aangegaan, maar er is nog ruimte. 
De organisatie van dit event, geeft 
me zo’n enorme boost. Mijn drive 
is om al die mooie vrouwen een po-
dium te geven en te laten zien, dat 
de maat niet stopt bij een sample 
size 42/44.”

LABELS BIJ VLIETLAAN 
FASHION Yoek – Carleoni 
– Studio – Dresskini – Chalou 
– Sempre Prui – Adia – Doris 
Streich  – KJ Brand – Sybel – Yesta 
–  Cette - Thats Me –  Q’Neel – Loft 
– Ophilia –  Chris Size – Donna 
Day – Miss Yoek – White Label 
– Portraits – Syl – RJ- Donnagi 
en KK Luxury-Via Appia-Frapp-
Samoon (vanaf voorjaar 2020).

www.vlietlaanfashion.nl
www.42plusmodels.nl
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WFCINKOOPDAGEN
     

Juli 28

Juli 29

Augustus 19

September 2

Oktober 28

2019

GRATIS KOFFIE, CROISSANT 
EN PARKEREN

Your future in fashion

+

EXTRA INKOOPDAG
OP 28 JULI TIJDENS: 
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‘Een ander zal altijd iets 
van je vinden. Soms 
houden ze van je. En soms 
niet. Maakt geen moer 
uit hoe perfect je bent.’

“H et gaat in onze 
maatschappij 
erg over uiterlijk 

en over hoe je lichaam eruit zou 
moeten zien. Zelfs met oordoppen 
in en oogkleppen op grijpt de di-
eetcultuur je nog bij de keel. Bijna 
twintig jaar lang was afvallen voor 
mij de voorwaarde om er echt te 
mogen zijn. Mijn bestaansrecht 

BODY POSITIVE BLOGGER EN AUTEUR MAYRA LOUISE VAN OP JE LIJF GESCHREVEN

“IK WILDE EEN EERLIJK EN 
HERKENBAAR BOEK SCHRIJVEN 
MET RAUWE RANDJES”

hing ik lange tijd op aan mijn ge-
wicht. Nu weet ik dat welke maat 
er ook in het label van mijn jurkje 
staat: ik mag er zijn. Waar het voor 
mij altijd weer op neerkomt is dit: 
happy is not a dress size. Het is 
achterlijk om je eigenwaarde af te 
laten hangen van je kledingmaat of 
gewicht. We zijn zoveel meer dan 
ons lijf. Daarom mijn verhaal en dat 
van andere vrouwen die ik bewon-
der om waar ze voor staan. Ik wil-
de een eerlijk en herkenbaar boek 
schrijven, maar met rauwe randjes 
zoals het is. Dat is wat ik uitdraag 
in mijn blog en op social media.”   

Het boek is opgedragen aan 
Mayra’s tweejarige dochter: 
Voor Isameya - soms zijn de 
kleinste meisjes de grootste 
voorbeelden. Wat zou je 
haar willen meegeven? 

“Dat ze niet die struggle ingaat zo-
als ik dat ruim 20 jaar heb gehad. 
Ik ben me ervan bewust dat ik Isa-
meya’s voorbeeld ben en ik wil dat 
ze zichzelf durft te zijn en voelt dat 
er van haar gehouden wordt. Ze 
doet mij nu al in alles na. Net zoals 
ik vroeger bij mijn eigen moeder 
deed. Goed voor mezelf zorgen en 

Happy is not a dresssize is haar motto.  
Met ruim 44.000 volgers heeft model, 
freelance journalist en body positivity 
blogger Mayra Louise een duidelijk verhaal. 
Pasgeleden verscheen haar eerste boek:  
Op je lijf geschreven. Met als ondertitel  
‘dit boek is voor every body’… Een pareltje. 
Ruim 300 pagina’s inspiratie met prachtige 
vormgeving en foto’s. Eentje die iedere vrouw 
recht in haar hart raakt. Puur, persoonlijk en 
openhartig. Met universele gevoelens van 
inspirerende vrouwen die zonder filter hun 
kwetsbaarheden delen. 
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de focus niet zo op uiterlijk hebben. 
Ik wil als moeder een zo positief 
mogelijk voorbeeld zijn. 

Hoe ga jij om met 
opmerkingen van buitenaf?

“De enige zekerheid in je leven 
ben je zelf. Wat er gebeurt heb je 
vaak niet zelf in de hand, wel hoe 
je ermee omgaat. Er zijn altijd men-
sen, die iets van je vinden. Ik heb 
in mijn jeugd veel meegemaakt en 
lang gedacht daarom ben ik zo en 
leef ik zo. Dat heb ik doorbroken. 
Door daar niet meer mee bezig te 
zijn, heb ik zoveel rust gekregen. 
Natuurlijk raken opmerkingen me, 
maar ze bepalen niet meer mijn 
welzijn. Ik maak mezelf niet meer 
onzichtbaar, maar sta op de barri-
cades voor wat ik vind. En ik kan 
je vertellen: dat zit eigenlijk niet in 
mijn karakter dus ik heb van ver 
moeten komen. Toch zat ik pasge-
leden met nog drie andere vrouwen 
bij het tv-programma Pauw, over de 
plus size paspop ppen van Nike.”

‘Skip feeling like shit 
over stukjes stof. Jij 
bent belangrijker en 
waardevoller dan 
welk kledingstuk ooit 
zal kunnen zijn.’

“Pashokjes-stress kent iedere vrouw 
wel. Het kan je dag verder bepalen. 
Voor mij was dat ook zo. Tot ik me 
bewust werd, hoe zonde het is om 
je zo klein te voelen over een stuk 
stof. Kleding is juist een fijne manier 
om jezelf te laten zien. Speel met 
kleuren en shape. Verstop je niet 
maar kies voor een panterprintjurk 
of die knalroze blazer. De stijl van 
Asos vind ik tof, alleen de pasvorm 
en kwaliteit wisselt sterk. Ik zie 
steeds meer mooie kleding, ook bij 
Zalando en bijvoorbeeld Junarose 
of Marina Rinaldi. Uit de sale heb 
ik een prachtige denim rok van de 
Ashley Graham collectie. & Other 

rot voelen in plaats van in een eet-
bui te schieten. Niet bang zijn voor 
eigen verdriet en emotie. Met veel 
vallen en toch weer opstaan heb 
ik dat geleerd. Het is hard werken, 
vooral als je zoals ik zolang het 
gevoel hebt gehad dat je niet goed 
genoeg bent. Ik ben het waard 
om me goed te voelen. Inmiddels 
verdien ik deels mijn geld met wat 
ik uitdraag. Ik geef bijvoorbeeld 
workshops over body positivity. 
Van de thema’s uit mijn boek heb ik 
podcasts gemaakt, die kun je gratis 
beluisteren bijvoorbeeld op Spotify. 
Daar krijg ik veel reacties op. Vrou-
wen die jurkjes zijn gaan dragen, 
terwijl ze dat niet durfden. Of door 
mijn boek toch een bikini hebben 
aangetrokken. Dat ik vrouwen met 
mijn verhaal bewuster kan maken, 
waardoor ze zich vrijer voelen is te 
gek.”

www.mayralouise.com

EXHIBITION CATALOGUE

Stories zou er ook in grotere maten 
moeten zijn: gave items en fijne 
kwaliteit.” 

Cleo Wade, een van Mayra’s 
favoriete dichters, schreef: 
‘Clean out your thoughts 
– they have the power to 
cover your entire life in dirt.’

“Je gedachten zijn zo bepalend 
en vaak zeggen die: ‘je bent niet 
goed genoeg’. Wist je dat vrouwen 
gemiddeld dertien keer per dag le-
lijke, neerbuigende gedachten over 
hun lichaam hebben? Dat kwam 
naar voren uit een onderzoek van 
de Amerikaanse Glamour. En dat is 
dus een gemiddelde. Sommigen zit-
ten eronder, maar er zijn ook vrou-
wen die wel honderd van dit soort 
gedachten per dag hebben. Je kunt 
letterlijk dat stemmetje een halt toe-
roepen, zodat het minder impact 
op je leven heeft. Je ervan bewust 
worden is grote stap. Zachter en lie-
ver worden voor jezelf. En dan kom 
je er snel achter, kan ik dit alleen of 
heb ik daar hulp bij nodig? Soms 
is het je gedachten toelaten en je 

'DAT IK VROUWEN MET MIJN 
VERHAAL BEWUSTER KAN 
MAKEN, WAARDOOR ZE ZICH 
VRIJER VOELEN IS TE GEK'

Op je lijf geschreven 
ISBN 978 94 005 1065 4. 
Prijs: € 20,99. Ook verkrijgbaar 
als luisterboek en e-book € 12,99. 
Uitgever: A.W. Bruna Uitgevers B.V.  
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BEURSPLAZA WORLD FASHION CENTRE AMSTERDAM
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Your future in fashion

+
MATELOOS STYLISH ONLINE MAGAZINE | PR BUREAU

MEDIAPARTNER WFC BIG BRANDS

You are beautiful
Smiles are always 

in fashion
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FASHION FAIR 2020
FOR +SIZE FASHION 

WOMEN & MEN

SUNDAY 

FEBRUARY 2
MONDAY 

FEBRUARY 3

Your future in fashion
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