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Introducing .....

Inspiration
Door de afgelopen maanden zijn wij veranderd. Wij waren veel thuis en
hadden tijd om ons bezig te houden met vertrouwde en nieuwe dingen,
en met ons zelf. Wij hebben gemerkt wat in het dagelijkse leven ontbreekt
en wat voor ons persoonlijk belangrijk is. In plaats van uitstapjes hebben
wij het park om de hoek en onze buurt leren kennen en nieuwe plekken
ontdekt en leren waarderen. Ons thuis heeft in deze periode een nieuwe
betekenis gekregen, als plek om te werken, te sporten, te eten en als veilige
basis. Wij hebben gekookt, gelezen, opgeruimd en daarbij oude dingen
opnieuw ontdekt. Ook de kledingkast en de lade met ondergoed zijn door
veel mensen onder de loep genomen. Wat kan weg, wat ontbreekt en wat
zijn mijn lievelingskleren.

De artikelen
PAGINA 4 - 9

ANITA heeft tijdens zijn bijna 140 jaar durende geschiedenis veel bestsellers
gecreëerd. Lievelingsondergoed dat vrouwen niet meer willen missen. Zij
passen gelijk, zijn comfortabel en horen bij het alledaagse leven. Een
paar daarvan maken al meer dan 20 jaar deel uit van ons assortiment
en geven steeds weer nieuwe interpretaties door verschillende kleuren en
designs. Wij willen u onze lievelingsstukken laten zien. Op plekken die
wij opnieuw hebben ontdekt en leren waarderen, direct voor onze deur
in Oberbayern.
Ook u kunt onze vertrouwde bestsellers opnieuw ontdekken –
RELOVE ANITA
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Safina

Clara Art
Topcomfortbeha zonder beugels 5448

Comfortbeha zonder beugels 5863

Cup A – D I 75 – 115

Cup B – D I 75 – 120

Cup E – G I 75 – 100

Cup E – H I 75 – 110

· Omgeven door elastische inzetstukken: past zich
bij iedere beweging perfect aan het lichaam aan
· Uitsparing op de maag: de ondercupboord is
anatomisch gevormd en drukt minder op de maag
· Gepolsterde schouderbanden: prettig draagcomfort

· Omgeven door elastische inzetstukken voor een
perfecte aanpassing aan het lichaam
· Gekruiste stabiele schouderbanden: gaan mee in
de beweging en houden alles op zijn plaats
· Powerrugpand: stabiele steun door hoogsluitend
functioneel elastisch materiaal, ontziet de schouders

Clara
Comfortbeha zonder beugels 5459
Cup B – D I 75 – 120
Cup E – H I 75 – 110
· Omgeven door elastische inzetstukken voor een
perfecte aanpassing aan het lichaam
· Gekruiste stabiele schouderbanden: gaan mee in
de beweging en houden alles op zijn plaats
· Powerrugpand: stabiele steun door hoogsluitend
functioneel elastisch materiaal
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Fleur

Selma
Beugelbeha 5653

Beugelbeha 5634

Cup B – F I 70 – 105

Cup B – E I 70 – 105

Cup G – H I 70 – 95
Cup I – J I 70 – 90
· Extra plat kant verdwijnt onzichtbaar onder
nauwsluitende kleding
· Eerste Rosa Faia beha met een speciaal
afgewerkt rugpand
· Midden op het rugpand geplaatste
schouderbanden voorkomen het verschuiven
en volgen iedere beweging

· Elastisch kant op transparante tule in de
bovencup past zich perfect aan de buste aan
· Vanaf cupmaat cup F zorgt een steunstrook aan
de zijkant van de cup voor een perfecte steun en
een mooie borstvorm
· Ergonomisch gevormde beugels volgen iedere
beweging zonder te drukken

Twin
softbeha zonder beugels,
moulded 5493
Cup A – C I 70 – 110
Cup D – F I 70 – 100
· Populairste feelgoodbeha van Rosa Faia
· Dubbellaagse naadloos voorgevormde cups voor
een perfecte steun en een natuurlijke borstvorm
· Elastisch, ademend materiaal zorgt voor een uniek
draaggevoel
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Momentum

Air control DeltaPad

Sportbeha 5529

Sportbeha met DeltaPad schaal 5544

Cup A I 70 – 100

Cup AA – E I 65 – 95

Cup B I 65 – 90

Cup F I 65 – 90

Cup C – E I 65 – 105

Cup G I 65 – 85

Cup F I 65 – 100

Cup H I 65 – 80

Cup G I 65 – 95
Cup H I 65 – 85
· Naadloos: door de gekeerde afwerking van de
buiten- en binnencups liggen er geen naden op
de huid
· Platte afwerking: butterflyband aan de zijden
zorgt voor een platte afwerking van de randen
en verbetert het draagcomfort
· Comfortschouderbanden van luchtdoorlatend
licht spacermateriaal
· Ondercupboord van zacht, luchtdoorlatend
materiaal met een capillaire structuur voor het
wegvoeren van vocht
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· DeltaPad: gepatenteerde, ultralichte schuimschaal
met uitsparing aan de zij- en onderkant voor een
perfecte beluchting
· Comfortschouderbanden van luchtdoorlatend licht
spacermateriaal
· Ondercupboord van zacht, luchtdoorlatend
materiaal met een capillaire structuur voor het
wegvoeren van vocht
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10 + 1 actie

10 + 1 actie
Bij een bestelling van minstens 10 beha’s en/of body’s van de artikelen/series Safina, Clara, Clara Art, Fleur,
Twin, Selma, Momentum of Air Control Delta Pad, ontvangt de klant één extra artikel gratis. *

Aktionsartikel

Artikel-Nr.

Farbe

Cup

Slips optional

Safina

3448, 3449, 5448, 5449

007, 612, 550, 001, 006

alle

1451, 1849

Clara

3459, 5459, 5859, 5860

001, 006, 007

alle

1760

Clara Art

3563, 5863, 5864, 5865

001, 047, 769

alle

1763

Essentials

001, 753, 408, 769, 107

1342, 1343

Fleur

5653, 5654

001, 408, 769, 612

alle

1353.1, 1354, 1355, 0600

Selma

5631, 5634, 5635, 5637

001, 006,382, 596, 826

alle

1335, 1336

Twin

5490, 5493, 3489

001, 006, 047, 382, 722, 753

alle

1491

Momentum

5529

001, 006, 371, 753, 468

alle

1627, 1629

Air Control
Deltapad

5544

107, 006, 408, 588, 595, 388,
222**, 459**, 842**

alle

1627, 1629

*Van het goedkoopste artikel wordt één extra exemplaar kosteloos meegeleverd
** Niet in de consumentenflyer

10

#RE

Love

ANITA

11

POS materiaal / pers

POS materiaal / pers

Onze ondersteuning voor u:

Bestseller Poster
#RELOVEANITA

W744Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

W945Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

16.11.20 16:09

Love
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W740Y_EV_FL_Bestseller_181120_SM_CK_AP.indd 1

ANITA

BESTSELLER

23.11.20 10:58

W740Y
DIN A5:
14.8 x 21 cm
6 x 8 inch

ANITA

W945Y – 12/20 – 5653_408

www.anita.com/love
W945Y_PO_RF_5653_408_161120_CK_AP.indd 1

16.11.20 16:08

5653.408

Bestseller Poster
#RELOVEANITA

Bestseller Poster
#RELOVEANITA

W745Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch

W445Y
DIN A1:
59.4 x 84.1 cm
23 x 33 inch
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Spiegelsticker
#RELOVEANITA
W743Y
24 x3 cm
9,4 x 1,1inch
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Etalage sticker
#RELOVEANITA
W742Y
64 x 18,5 cm
25 x 7 inch

W445Y – 12/20 – 5544.408

W744Y – 12/20 – 5493.753 + 5448.612 + 5544.408

www.anita.com/love
W745Y_PO_AN_5448_612_161120_CK_AP.indd 1

W741Y
8.5 x 29 cm
3 x 11 inch

Bestseller EV-Flyer
#RELOVEANITA

www.anita.com/love

W745Y – 12/20 – 5448.612

16.11.20 16:09

Wobbler
van papier (Wobbler)
#RELOVEANITA

#RE

5493.722
5448.612
5544.408

www.anita.com/love
W744Y_PO_Bestseller_161120_CK_AP.indd 1

Bestseller Poster
#RELOVEANITA

5448.612

www.anita.com/love
W445Y_PO_AC_5544_408_161120_CK_AP.indd 1

16.11.20 16:11

5544.408

Imageﬁlm #RELOVEANITA
Bestseller Vlag
Anita since 1886
#RELOVEANITA
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W746Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch
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Bestseller Vlag
ROSA FAIA
#RELOVEANITA

W446Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch

W946Y
80 x 208 cm
31 x 82 inch

ANITA

www.anita.com/love

12

Bestseller Vlag
Anita active
#RELOVEANITA

5863.001
1763.001

#RE
www.anita.com/love

5529.001

Love

Lengtes:
60 seconden
20 seconden
Instagramformaat

ANITA

www.anita.com/love

5493.722
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Social Media

Instagram Post

Social Media

April

February

Facebook

Instagram Feed
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Etalage fotowedstrijd

Etalage fotowedstrijd

Wat is dat?
Winkeliers kunnen met behulp van ons bestsellermateriaal voor de verkooppunten en natuurlijk met hun
eigen creativiteit de mooiste #RELOVEANITA etalage inrichten en met hun foto’s daarvan deelnemen aan
onze verloting.

Hoe maakt Anita reclame voor de fotowedstrijd?

Wie mag deelnemen?
Iedere deelnemer aan de 10+1 bestselleractie met het bestsellermateriaal voor verkooppunten. (Bij een
bestelling van minstens 10 beha’s en body’s van de series of artikelen Safina/Clara/Clara Art/Fleur/
Twin/Momentum & Air Control DeltaPad ontvangt de klant één extra artikel kosteloos)
Elk land c.q. iedere vertegenwoordiger kan zelf bepalen welke klanten aan de 10+1 bestselleractie mogen
deelnemen.
Wanneer vindt de fotowedstrijd plaats?
Van 01-02-2021 t/m 15-04-2021
Hoe wordt bepaald wie de winnaar is?
Alle foto’s van de deelnemers worden op de landingpage van de wedstrijd geüpload. Op deze pagina
kan iedereen stemmen op zijn favoriete etalage. Iedere deelnemer kan deze pagina via zijn eigen social
media kanaal delen en oproepen om te stemmen.
Aan het einde van de fotowedstrijd wint de deelnemer met de meeste „likes”.

Social media
• Algemene reclame voor de #RELOVEANITA campagne op Instagram en Facebook
• Aankondiging van de etalage fotowedstrijd op social media
• Newsletter voor deelnemers
Online „etalagewedstrijd”-pakket voor alle deelnemers
• Social media posts
• E-mailfooter
• Mailingmodellen PR
• Informatie in de vakpers (waarschijnlijk in de editie van januari)
Wat zijn de voordelen van de deelname?
• Kans op een mooie prijs
• Presentatie van de winkel op de landingpage van onze wedstrijd
• H
 oe eerder aan de 10+1 actie wordt deelgenomen,
des te langer kan op de deelnemer worden gestemd.
• De winnaars worden nogmaals op social media bekendgemaakt.

Last but not least – WAT IS DE PRIJS?
Een „vrouwenavond” ter waarde van € 500, in de lingeriezaak met de beste/trouwste klanten. Tevens
krijgt de winnaar een Beierse mand met allerlei specialiteiten uit Brannenburg, het thuis van Anita, en 20
bijzondere zijden doeken van Anita.
Door deze vrouwenavond willen wij de verkoop ondersteunen en hopelijk bijdragen aan een omzetstijging
c.q. de verbetering van de relatie met de klant.
Als voorwaarde geldt natuurlijk steeds de naleving van de geldende COVID-19 richtlijnen.
Als verdere ondersteuning stellen wij aan alle deelnemers een blanco uitnodigingspakket en een event-checklist
beschikbaar. Hiermee kunnen ook andere dan de winnaar een vrouwenavond organiseren.
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