
Bond Girl Material
Het sterkste wapen van een Bond Girl...
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Naast een sterk karakter en een goed stel hersenen is haar uiterlijk het sterkste wapen dat
een Bond girl in de strijd kan gooien. Een stel killer heels, een collier dat de aandacht trekt en
een clutch die nietsvermoedende buitenstaanders laat denken dat er een lippenstift in zit:
Bond girls snappen dat het allemaal om de juiste accessoires gaat.

Killer heels - Deze gouden s.Oliver pump met sexy hak van 9 centimeter heeft 2
enkelbandjes en een zacht voetbed. € 59,00.www.soliver-shoes.com

Sexy collier –Deze ketting van DKRS is gemaakt van zoetwater parels, Facet glaskraaltjes
en stainless steel onderdelen. De ketting is met veel liefde en vakmanschap gemaakt in
Nederland. Uiteraard is de ketting nikkel vrij. Er zijn bijpassende oorbellen en een armband
verkrijgbaar. € 189,00. 
www.drksonline.com

Power clutches - Deze clutches van Glambag zijn vernoemd naar glamourous cocktails. De
Golden Dawn is 33x23 cm groot en heeft een handig polsbandje. Op de voorzijde staat Hello
en achterzijde Goodbye. De tas is ook in Neon geel, oranje, roze en wit verkrijgbaar. De
donkergroene Sea Breeze is 30x16 centimeter en heeft een afneembaar hengsel. Beide
tassen zijn € 44,95 en te koop via www.glambag.nl

DRKS Collier
http://www.drksonline.com/pearl-necklaces/drks-exclusive-jasmin-triple.html

s.Oliver Shoes
http://www.soliver-shoes.com
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OVER PR MATTERS

Zorg dat er over je gesproken wordt, dat is de missie van PR Matters. Klanten werken met ons omdat ze geloven
in de kracht van free publicity en goede relaties, en wij ook. Dat begint bij nieuwswaarde creëren die zowel de
media als de doelgroepen aanspreekt. PR Matters bestaat sinds 2008 en heeft een gevarieerde groep klanten.
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