Kedves kereskedő Partnerünk!
Előző, decemberi hírlevelünkben tett ígéretünknek megfelelően jelentkezünk a
legfontosabb Miss Bianco aktualitásokkal.

2018‐ban ünnepeljük a Miss Bianco fennállásának 20. születésnapját!
Méltóképpen szeretnénk megünnepelni ezt a fontos évfordulót: idén számos új
márkával (pl. PRIMAL férfi termékek) gazdagítjuk kínálatunkat, emellett olasz
márkáink (Leilieve, Lormar, JADEA, Infiore, stb.) esetében már január‐február
hónaptól rendkívüli módon bővítjük termékválasztékunkat!
A Lormar 2018 ŐSZ‐TÉL divatkollekció előrendelési kampánya is hamarosan indul!
Leilieve bázis hírek:
A következő 2 hónapban sok új modellel egészítjük ki a már forgalmazott
legnépszerűbb 13 Leilieve melltartót tartalmazó kínálatunkat, illetve már
raktárkészletről rendelhető a gyár legújabb, decemberben megjelent 6168
típusszámú Bralette modellje is!
A már meglevő 13 bázis modell esetében belistázásra kerül az összes népszerű
színváltozat. Mindez továbbra is a megszokott, rendkívüli Miss Bianco árszínvonalon,
hamarosan érkezik az idei első Leilieve szállítmány!

Leilieve divat hírek:
Ezúton is köszönjük Kereskedő Partnereink túlnyomó többségének bizalmát, hogy a
2018 tavasz‐nyári Leilieve kollekció esetében már biztos pontként a Miss Bianco‐t
választották beszállítónak!
Hamarosan érkezik a 2018 ŐSZI‐TÉLI mintakollekció, csodaszép Leilieve modellekkel
jelentkezünk a legfontosabb szezonra is!
Leilieve, a mindig trendi exkluzív minőség, bomba árakon a Miss Bianco‐tól!

PRIMAL férfi alsók a Miss Bianco kínálatában!
Februárban érkezik az Enrico Coveri testvérmárkája, számos PRIMAL modellel
bővítjük a kínálatot. Célunk, hogy az Enrico Coveri márkánk esetében megszokott
menetrend szerint, folyamatosan érkező új divatmodellekkel lássuk el a PRIMAL‐t
kedvelő célközönséget, bomba árakon!
JADEA női alsók terén is folyamatos termékcsoport bővítést hajtunk végre, 2018‐ban
belistázzuk az összes modellt, amely a magyar piac igényeinek megfelelő!

LEGFONTOSABB ÚJDONSÁGUNK:
Magyarországra is megérkezett a luxus
életérzésre vágyó nők új kedvence, a Selene!

Spanyolország vezető fehérnemű márkája,
kizárólag a Miss Bianco‐nál, a gyár hivatalos magyarországi forgalmazójánál!

Selene, a minőség, stílus, elegancia, kényelem, kedvező ár‐érték aránnyal!
Hihetetlen méretű bázistermék választékot kínál a gyártó, folyamatosan elérhető
széles bázis színválasztékkal! Minőségi melltartók B‐C‐D‐E kosárméretekkel!
A nyitó választékunk 9 melltartót tartalmaz, a modell palettát az Önök igényei alapján
folyamatosan bővítjük! A kínálat már rendelhető raktárkészletről üzletkötőinknél és
a Miss Bianco webshopban!
Egy kis ízelítő VIDEO, ami reprezentálja a Selene által képviselt luxus életérzést:
https://vimeo.com/93956845
Próbálja ki Ön is a Selene termékek forgalmazását, a modellek már a világ számos
országában, több kontinensen bizonyítottak, vigyen Ön is új színt 2018‐ban a
kínálatába, nem fog csalódni a márkában!
Híreinkkel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az ismert elérhetőségeinken.
Üdvözlettel:
Miss Bianco
Fehérnemű Nagykereskedelem

