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#Evenness E
breezy.  functional.  light.

It is pure, it is even, it is Eve.  
The perfect interaction of lightness and function, our new series by Rosa Faia.
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Helderheid, nonchalance, functionaliteit – de Eve-vrouw kiest voor 
een authentieke minimalistische stijl. Zij houdt van de rustige charme 
van een understatement, die ontstaat wanneer perfectie en noncha-
lance samenkomen. Zij hecht waarde aan kleine bijzondere details 
en doet geen concessies, ongeacht of het gaat om optiek, kwaliteit of 
functie. Voor haar functioneert mode alleen, wanneer zij functioneert. 
Puur, simpel en slim – dat verlangt zij van haar lingerie, ongeacht 
waar zij is en wat zij doet. 
In de nieuwe serie Eve van Rosa Faia worden ogenschijnlijke te-
genstellingen verenigd in een nieuwe bijzondere en kalme stijl. De 
beugelbeha en softbeha spelen met contouren en contrasten. Fijne 
tule krijgt door het grafische ruitmotief helderheid, een transparant en 
bedekt netmotief zorgt voor een optische nonchalance en vestigt de 
aandacht op de exclusief voor ANITA ontwikkelde en gepatenteerde 
schuimschaal. De triangelvormige schaal heeft een extra smalle snit 
voor optische nonchalance en een luchtig draaggevoel. Tegelijkertijd 
draagt de vorm en het samenspel van het materiaal ook bij aan de 
functionaliteit. Stil, maar indrukwekkend wordt Eve op deze wijze een 
urbane klassieker, die geen vrouw mag missen – #EVEnness.

Inspiration

De Serie

Marketing

BLADZIJ 7/8

BLADZIJ 5

BLADZIJ 10

Introducing Inspiratie
Eve



7

www.RosaFaia.com/eve
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Style 5210
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De Serie

Softbeha met schalen 5210
Cup A – D  I  70 – 95 
Cup E  I  70 – 90
Cup F  I  70 – 85

·  softbeha met moulded cups en triangelvormige 
„DeltaPad” schuimschaal

·  de filigrane, transparante moulding van grafische 
powertule zorgt voor een sterke steun en optische 
nonchalance

·  onze gepatenteerde DeltaPad is ademend dankzij 
de schuimschaal met fijne gaatjes en verhullende 
luchtige Eyelett stof

·  doordacht geplaatste openingen aan de schaal 
zorgen voor een ideale luchtcirculatie

·  de speciaal voor ANITA ontwikkelde platte 
schouderbandjes liggen prettig op de huid

·  het markante satijnen dubbele strikje aan de brug 
tussen de cups maakt de uniek Eve-look compleet

Beugelbeha moulded 5209
Cup B – F  I  70 – 95
Cup G  I  70 – 90

·  beugelbeha met moulded cups en triangelvormige 
„DeltaPad” schuimschaal

·  de filigrane, transparante moulding van grafische 
powertule zorgt voor een sterke steun en optische 
nonchalance

·  onze DeltaPad is ademend dankzij de schuimschaal 
met fijne gaatjes en verhullende luchtige Eyelett stof

·  de speciaal voor ANITA ontwikkelde platte schouder-
bandjes liggen prettig op de huid

·  het markante satijnen dubbele strikje aan de brug 
tussen de cups maakt de unieke Eve-look compleet
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De Serie Campagnefoto's 

Tailleslip 1332
36 – 50

·  de tailleslip met een nonchalante snit van microve-
zel past uitstekend bij elke Eve beha

·  de inzetstukken aan de zijden van transparante 
tule zorgen voor nonchalance en liggen prettig op 
de huid

·  platte, elastische boordjes snijden niet in de huid 
en tekenen niet af

 

Shorty slip 1331
36 – 44

·  shorty slip en tailleslip met inzetstukken van trans-
parante tule aan de zijden

·  de shorty slip met een nonchalante snit van micro-
vezel past uitstekend bij elke Eve beha

·  de inzetstukken aan de zijden van transparante 
tule zorgen voor nonchalance en liggen prettig op 
de huid

·  platte, elastische boordjes snijden niet in de huid 
en tekenen niet af

Beugelbeha moulded 5209.001

Softbeha met schalen 5210.107

Beugelbeha moulded 5209.107
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Cup A – J
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V9051Y V9061Y V9091Y
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Imagefilm #evenness
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Eingespannter Bereich (Stoffzugabe) 15 mm rundrum

Rahmenbreite 4 mm rundrum

Weiß = Sichtbarer Bereich
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Flip display

V9001Y 
DIN A3: 29.7 x 42 cm 
12 x 17 inch

5209.001 
5210.001
5209.107
5209+5210

5249.001
5250.001
5635.286
5637.286
5653.380
5493.596

Onze ondersteuning op de POS voor u:

Materiaal voor
POS/ Pers 

Materiaal voor
POS/ Pers 

Campagneposter
#evenness

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

V9111Y
21x9,8 cm
8,2x3,8 inch

V9111Y
DIN A5:
14,8x21,0 cm
8x8 inch

mailingkaart
#evenness

EV-Flyer

Advertentie-ontwerpen
#evenness 

V9121Y
64,0x18,5 cm
25x7,2 inch

Etalagestickers
#evenness

V9021Y
DIN A0:
118,9x 84,1 cm 
46,8 x 33,11 inch

V9011Y
DIN A2:
42,0 x 59,4 cm 
16,5 x 23,4 inch

LED Poster

www.RosaFaia.com/eve
#Evenness 
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#Eve

Feed 

The campaign is planned to start in June 2021. If there are any short term  shifts of delivery it will start accordingly  
to the new date of delivery. 

= Carousel Post = Story 

Video 

Carousel Posts 

Video 

Story Content 

Video 

Questions & answers: socialmedia@anita.net 
 

#Eve

Feed 

The campaign is planned to start in June 2021. If there are any short term  shifts of delivery it will start accordingly  
to the new date of delivery. 

= Carousel Post = Story 

Video 

Carousel Posts 

Video 

Story Content 

Video 

Questions & answers: socialmedia@anita.net 
 

Social Media
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Overzicht van
verkooppunten op
landingpage

..

Richtlijnen voor verkopers van Eve
Er moeten minstens 24 Eve beha’s worden besteld. (slips optioneel)
 
Opbouw van de landingpage (www.RosaFaia.com/eve)
· inleiding
· overzicht
· presentatie van elk artikel
· voor elk artikel een button met „Nu online kopen” en „Nu in de dichtstbijzijnde winkel kopen”
· Online 
Overzicht onlineshops
·  Verkooppunten 
links op 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 Eve door HQ
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Onlineshop overzicht voor het betreffende land

Online overzicht van verkooppunten op landingpage,
Antonia als voorbeeld nemen

Deeplink van de landingpage naar de categoriesite Antonia van de klant
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Overzicht van verkooppunten in winkels
op landingpage, Antonia als voorbeeld nemen
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Newsletter
B2B-newsletter, Antonia als voorbeeld nemen

Link Newsletter 
https://63787.seu1.cleverreach.com/m/7454435/613512-d6ac-
c2eb73b4508b00c37e735f84837c

Link Landingpage B2B
https://b2b.anita.com/ciao-bella
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