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5 lezeressen maken kans oP
de Bizidee Flair-Award
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DAT ONZE LEZERESSEN KNAPPE KOPPEN ZIJN, DAT WISTEN WIJ AL
LANGER. DAT ZE OOK NOG EENS ONDERNEMEND ZI.]N, BEWI]ZEN DE
DËEtNEMERS AAN DE BIZIDEE FLAIR-AWARD. DE WINNARES KRI.JGT EEN
ADVERTENTIE TER WAARDE VAN 11.OOO EURO IN FLAIR EN KRIJGT EEN
WILDCARD VOOR DE MONDELINGE ]URERING VAN BIZIDEE OP
26 MEI. HEEL BELANGRI]K, WANT DE HOOFDPRIjS IS 25.OOO EURO!
INTÉRVIEWS: HELENA BLYWEERÍ

I

r^
tl\

&4

v

1

=

HILDE HAALT DE ONTWERPER IN

JOUNAARBOVEN
Naam: Hilde . Leeftiid:31 . ldee: ShowBee
Motto:'Verrassing creëren is mljn missie'

'

§uperidee! 'ShowBee is een creatief lingeriemerk. Het
idee is dat je je setje kan personaliseren met vier kleurrijke

bandjes en leuke fantasietjes. Die kanje er heel eenvoudig
weer afhalen om je lingerie een andere look te geven.'
Zo bedacht'lk heb al een aantal jaar een lingerieblog en ik
ben in mijn vrije tijd kleur- en stijlconsulente. Veel mensen

denken dat de pasvorm van lingerie het enige is wat
telt, maar daar ben ik het niet mee eens. Ondergoed moet
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i ook mooi zijn. Je moet kunnen spelen met kleur en stijl.'
, Broodnodig, want...'Lingerie is best duur. En je draagt elke
, dag een beha. Het is dus jammer als je setje dan na een keer
, dragen niet meer nieuw is. Door regelmatig andere fantasie: tjes opje lingerie te klikken, blijft het verrassend.'
i Passie Al sinds mijn eerste behaatje ben ik een lingeriefan.
i Nu heb ik meer dan twintig exemplaren in mijn kleerkast
r liggen.'
, Miln omgeving'De collega's van mijn man zijn heel enthousi: ast'. ze vragen vaak of ik mijn producten niet wil showen. Op
r mijn werk wachten ze vooral op de eerste modeshow-'
; My hubby and me 'Mijn man en ik werken goed samen: hij
I doet de cijfertjes en ik het creatieve deel. Het perfecte team!'
i TÍots!'Ik kende niets van ontwerpen en had geen enkele
, technische kennis, maar het is me toch gelukt om mijn ideeën
i over te brengen om een eerste modelletje te maken''
; Toekomstdromen'We willen het stap voor stap doen, mijn
: voltijdse job geef ik dus niet op. Eerst willen we een kleinere
i collectie op de markt brengen in Vlaanderen die we zullen
: verkopen aan winkels. Onze buurlanden veroveren, dat is
: voor later.'
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