Kedves kereskedő Partnerünk!
Legyen tavasz, nyár, vagy ősz, a Miss Bianco mindig követi az Önök igényeit, szeptemberben is
számos termékkel bővítettük kínálatunkat!

I. Négy új bázis melltartóval és több új színnel bővítettük Leilieve kínálatunkat!

 Leilieve 7743
Elegáns, visszafogott, mégis
különleges melltartó a diszkrét
mintázatának köszönhetően!
Előformázott modell cserélhető
vállpánttal.
Elérhető C‐D kosárméretben.
Hamarosan érkezik a karamell színű
változat is!

Leilieve 7100
Letisztult, könnyű Push‐up
melltartó B‐C‐D kosárméretekben.

 Leilieve 6001
Minőségi levehető
pántos push‐up
melltartó B‐C‐D
kosárméretekkel.

Elérhető színek:
Fehér‐fekete‐testszín
Leilieve 3304
3D Fitness melltartó,
új generációs 3D
struktúrájú anyagból,
kényelmes és
megfelelő tartás elő‐
formázott merevítő
nélküli kosárral,
megerősített, mégis
puha oldaltartással!

II. A Leilieve‐n kívül Infiore, Sielei,
Lormar, NERICO COVERI és Jadea
beszállításunk is érkezett az utóbbi
két hétben!

SIELEI
LOVE
1976

Beérkeztek az első őszi szállítmányok,
hiánypótlások a gyárak nyári szünetét
követően. Néhány népszerű termékünk:
 Infiore 852 pamut melltartó fehér‐
fekete‐szürke színekben, teljes méret‐
választékban!
 Jadea 536 is érkezett végre hatalmas
mennyiségben, már feketében is
elérhető! JADEA 788 már fekete
színben is!
 SIELEI: Az új LOVE és FANTASTIC
sorozat több terméke már testszínben
és feketében is elérhető!
 LORMAR: Érkezett Free Plus melltartó
is (merevítő nélküli, pánt nélküli), már
3 színben elérhető!
 LORMAR AIR ‐ EVO – VISION, a gyár idei termékválasztéka ismét feltöltve, Magyarországon
csak a Miss Bianco‐nál!
Rendkívül kényelmes légáteresztő anyagú ultra könnyű melltartók!
III. Érkeznek az őszi ENRICO COVERI férfi divat alsók! 
Minden hónapban új divat modell rendkívül kedvező árakon,
esztétikusan, egyesével dobozolt exkluzív termékek a
legigényesebb vásárlóknak is = ENRICO COVERI
Karácsonyra már ENRICO COVERI férfi divatszettek, illetve
vörös, mintás divat alsók is érkeznek díszdobozban…, egy kis
különlegesség sosem árt az ünnepekre! Limitált szériák a
készlet erejéig..

IV. Lezárult a 2018 tavasz‐nyári előrendelési időszak.
Ezúton is köszönjük szépen megtisztelő rendeléseiket!
A Miss Bianco a szezonális divat termékek esetében is a
cégünktől megszokott kedvező árakkal dolgozik, hogy Önök
minél versenyképesebb termékekkel láthassák el az igényes,
olasz divat termékeket igénylő vásárlóikat. A sikerért közösen
kell dolgoznunk a piacon, a Miss Bianco célja, hogy az Önök
üzlete is minél magasabb haszonkulcsokkal, sikeresen
üzemeljen!
Októberben új márkával jelentkezünk! Már nagyon izgatottan készülünk a háttérben, hogy
bemutathassuk Önöknek a legújabb kollekciónkat! …Patinás gyár kínálata kedvező árakon!...

V. Két új JADEA termékkel bővítettük a kínálatot az Önök kérései alapján!
Újabb és újabb bázis termékek érkeznek minden beszállítással, már 15 féle JADEA modell
elérhető a piac legjobb árain, raktárkészletről!
Ahogyan augusztusi hírlevelünkben ígértük, kétféle
CULOTTE MAXI fazonnal bővítettük a kínálatot, a 05
(microfibra) és 06 (csipkés) modellekkel, így teljessé vált a
gyár alapsorozata, 03, 04, 05, 06, 07 típusok
RAKTÁRKÉSZLETRŐL
BOMBA ÁRAKON A
MISS BIANCO‐tól!

VI. Végül, de nem utolsósorban egy új SIELEI melltartó a kínálatunkban!
Reklámokból ismert,
egyre keresettebb fazon:
merevítő nélküli csipke melltartó
SIELEI 1788
Elérhető méretek: 2‐4B
Színek: fehér‐fekete

A hírlevelünkben bemutatott termékek már elérhetőek a
webáruházunkban is!
Ha leadja rendelését a webshopban, a csomagot már a
következő munkanapon átveheti a futártól!
GYORS ‐ PONTOS ‐ KISZÁMÍTHATÓ ‐ MISS BIANCO
Híreinkkel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az
ismert elérhetőségeinken.
www.MissBianco.hu

Üdvözlettel: Miss Bianco Fehérnemű
Nagykereskedelem

