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Inspiratie 

Ciao Bella - #bellantonia
Zinnelijkheid, elegantie en pure levensvreugde: la dolce vita, „het 
zoete leven”, is het toonbeeld van de Italiaanse levensstijl, de kunst 
om met alle zintuigen van het leven te genieten. Dit levensgevoel ce-
lebreren Italiaanse vrouwen ook in mode. Vrouwelijk, verleidelijk en 
zelfbewust accentueren zij hun vrouwelijke rondingen. Dit is allemaal 
terug te vinden in de nieuwe serie Antonia van Rosa Faia. Een spel 
met stijlvolle plooien van verleidelijk kant en een edel krijtstreepmotief 
in een zinnelijk zwart of romantisch crystal. Met Antonia voelen wij 
ons een wasechte Italiaanse: zinnelijk, zelfbewust en absoluut vrou-
welijk. Verleidelijk voor een romantische avond of nonchalant in jeans 
en T-shirt. Wij hebben geen aanleiding nodig om spannende lingerie 
te dragen; wij genieten met volle teugen van het leven en vieren onze 
vrouwelijkheid met #bellantonia. 
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#bellantonia De serie

Balconette beha  5205
 Cup  A – E  I  70 – 95
 Cup  F  I  70 – 90

· populair balconette model Edelweiss    
·  dankzij de ¾-cups wordt het decolleté perfect 

gevormd en geaccentueerd   
·  een fi ligraan satijnen strikje met siersteentje tussen 

de cups   
·  elastisch kant in de bovencup dat zich heel mooi 

aan de borst aanpast  
·  versierde schouderbandjes tot over de schouders 

die mogen opvallen 

Beugelbeha 5204
 Cup  B – G  I  70 – 95
 Cup  H  I  70 – 90

·  populair driedelig model uit de series Josephine 
en Mila (5674 & 5696)   

·  fi jn kant gecombineerd met een dun 
krijtstreepmotief   

·  een fi ligraan satijnen strikje met siersteentje tussen 
de cups   

·  elastisch kant in de bovencup dat zich heel mooi 
aan de borst aanpast  

·  versierde schouderbandjes tot over de schouders 
die mogen opvallen
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De serie Campagnebeelden

Tailleslip 1325
36 – 50

·  tailleslip met elastische kanten boordjes aan been 
en billen  

· platte boordjes van kant    
· tailleslip met volledig ondoorzichtig rugpand    

Shorty 1324
36 – 44

· shorty met fijn kant en krijtstreepmotief  
·  platte boordjes van kant die niet in de huid 

snijden  
· past bij iedere beha uit de serie Antonia
·  een verleidelijk shorty met geraffineerd kant aan 

het voor- en rugpand   
· shorty met ragfijn kant dat de billen omlijnt

Balconette beha 5205.001

Beugelbeha 5204.612 Shorty 1324.001



V9329Y
64x18,5cm
25x7 inch

Etalagesticker
 #bellantonia
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Onze reclame ondersteuning voor u:

POS-Materiaal /Presse POS-Materiaal /Presse

V9269Y V9259Y V9279Y

Campagneposter 
#bellantonia

DIN A1:
59,4 x 84,1 cm
23,39 x 33,11 inch

V9309Y
21x9,8 cm
8,2x3,8 inch

V9319Y
DIN A6:
10,5x14,8 cm
4.1x5.8 inch

Mailingkaart 
#bellantonia

briefkaart
#bellantonia

V9249Y
DIN A0:
118,9x 84,1 cm
46,8 x 33,11 inch

V9239Y
DIN A2:
42,0 x 59,4 cm
16,5 x 23,4 inch

LED poster
#bellantonia

www.RosaFaia.com/antonia

Antonia · Cup A – H 

#bellantonia
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Antonia · Cup A – F 

#bellantonia

Imagefi lm #bellantonia

Advertentievoorbeelden
#bellantonia 
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Antonia · Cup A – F 

#bellantonia
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Antonia · Cup B – H 

#bellantonia
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Social Media Social Media
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Social Media

Facebookpagina

Instagram post

Instagram feed 



Overzicht van verkooppunten van Antonia  
op landingpage

Overzicht van verkooppunten van Antonia  
op landingpage

Richtlijnen voor verkopers van Antonia 
In principe kunnen alle internationale verkooppunten worden vermeld. 
Van de Antonia beha’s 5204 + 5205 in 001 + 612 en 
de Antonia slips 1324 + 1325 in 001 + 612  
moeten in totaal 20 stuks worden afgenomen
 
Opbouw van de landingpage
· inleiding
· overzicht
· presentatie van elk artikel
· voor elk artikel een button met „nu online kopen” en „nu in de dichtstbijzijnde winkel kopen”
·  Online  
overzicht webshops

·  Locatie  
links naar plattegrond, verkooppunten worden door een pin gemarkeerd 

Meerwaarde voor verkopers
betere zichtbaarheid van de onlineshop of verkooppunten 
direct doorsturen van de klant 
meer omzet mogelijk 
in de handel brengen van de serie Antonia door HQ 
zoeken naar online verkooppunten
zoeken naar verkooppunten op locatie
 

Shop Locator 
online

Shop Locator 
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