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Persbericht 7 september 2015 
 

Rondom Eva zoekt zwangere Eva´s 
Aanstaand lustrum wordt gevierd met zwangere Eva´s 
 

Volgend jaar bestaat de webshop Rondom Eva vijf jaar. In die vijf jaar zijn al heel wat mama’s voorzien van de 
mooiste zwangerschaps- en borstvoedingslingerie. Om het eerste lustrum te vieren is een leuke actie bedacht 
en is Rondom Eva op zoek naar vijf dames met de naam Eva die zwanger zijn of borstvoeding geven. 
 
Prachtig zwangere Eva’s 
Om te laten zien dat elke zwangere vrouw er mooi uit kan zien, zijn we op zoek naar vijf (aanstaande) mama’s 
met de naam Eva. Deze Eva’s krijgen elk een stijlvol setje zwangerschapslingerie van één van onze 
gespecialiseerde merken, worden prachtig opgemaakt door een professionele visagiste en op hun mooist 
gefotografeerd door een topfotograaf. Aan het einde van deze feestelijke middag krijgen ze de mooiste foto 
mee als aandenken aan deze bijzondere periode. 
 
Heet jij ook Eva en ben je zwanger of mama die borstvoeding geeft (maart 2016) meld je dan aan op 
info@rondomeva.nl! Je hoeft geen fotomodel te zijn; bij Rondom Eva is er voor iedere moeder een mooi setje 
te vinden. 
 
Moois voor mama’s 
Rondom Eva is een webshop waar je de mooiste merken vind die zich hebben gespecialiseerd in 
zwangerschapslingerie; Cache Coeur, Cake Lingerie en You!Lingerie. Daarnaast vind je er ook het revolutionaire 
beschermende ondergoed van Dear Kate en de sieraden die tevens bijtspeeltje zijn van Jellystone Designs. 
Kortom, alles om moeders te laten stralen en er nóg mooier uit te laten zien!  
 
www.rondomeva.nl 

 
Voor meer informatie, high resolutie beelden, een recensieproduct of materiaal voor fotoshoots, kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met Eva den Doelder via info@rondomeva.nl of op 06 – 520 550 570.  
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