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Hallo allemaal,

Maart wordt GETS maand op Mode Plus.

Wat houdt dat nou precies in?

Toen ik hoorde dat GETS een Nederlands merk was, wilde ik meteen meer weten. Zo gedacht, zo gebeurd.
Vorige maand heb ik Karin en Edwin, de eigenaren van de plus size merken GETS en Pure Woman, mogen 
ontmoeten in hun atelier in Zaandam.

Naast de hartelijke openheid, was ik ook erg onder de indruk van de creatieve geest van Karin. Wat een 
ideeën! En dat ze alleen nog maar drie jaar bestaan?!

Ik heb 8 stuks kledingstukken meegekregen om er mijn mening over te geven op mijn blog. Twee toppen, 
een bolero, drie jurken,een tuniek en een vest. Maar veel leuker is natuurlijk om er combinaties mee te 
maken, waarin ik je hoop te inspireren.

Wat kun je eigenlijk verwachten van de GETS maand?

Elke week laat ik twee stukken zien (gecombineerd met mijn eigen kleding). Ik voeg ook (eenmalig) mijn 
maten toe in een artikel. Vaak lees ik reviews van kleding maar dan weet ik niet hoe lang/kort iemand is. Wat 
bij mij leuk/niet leuk staat, hoeft niet automatisch ook zo voor jou te zijn.

Dus bij deze:
Mijn figuur lijkt op een acht (8) d.w.z. vol boven, smal bij de middel en weer vol aan de onderkant. Ik ben 
1.78 meter. Mijn huidige bovenmaat is 48/50 en ondermaat 50/52.

Ik zal mijn persoonlijke mening geven over de volgende punten:

• Prijs / Kwaliteit
• Maat / Pasvorm
• Veelzijdig / Beperkt

Ik vraag jou ook om te stemmen op jouw favoriete kledingstuk van GETS. Aan de linkerkant vind je een 
enquete waar je kunt stemmen. Laat mij en GETS weten wat jouw favoriete kledingstuk is. Aan het einde van 
de maand, komt er een verrassing die ik nu natuurlijk nog niet kan verklappen.

Wordt vervolgd!
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