
Als een uitnodiging om te reizen, presenteert Etam haar collectie 
badmode Summer 22 tijdens haar allereerste Cruise Fashion Show. Laat 
je meevoeren door het zachte geluid van de golven, je voeten in het zand 
om een lijn badmode te ontdekken voor alle vrouwen en alle verlangens.

Cruise fashion show



EEN UNIEKE BELEVING

Op 12 mei zal Etam jou - en een honderdtal 
uitgenodigde influencers, journalisten en vrienden 

van het merk - inschepen op een nog steeds geheim 
gehouden wild strand, aan de kust van het eiland 

van de schoonheid, voor een unieke ontmoeting. Om 
18.30 uur, terwijl de gouden gloed op je huid schijnt, 

zullen een veertigtal badende silhouetten 
paraderen in een surrealistische scenografie.

Op het strand gaat de avond verder in de geuren van 
jasmijn en oranjebloesem, in het licht van gezellige 

kampvuren. 



DE ZOMER IN EEN BADPAK

De 40 silhouetten - ontworpen door M∙A∙C 
Cosmetics en Bumble and Bumble - kunnen worden 
aangepast en samengesteld voor elk moment van 
de dag. Ze zijn allemaal voorzien van een badpak, hét 
favoriete item voor zomerse escapades.

Naarmate de zon haar hoogtepunt bereikt, onthult 
het badpak de huid meer met haar gedurfde 
uitsnijdingen. Bij het vallen van de avond wordt het 
badpak sexy, silhouetten worden uitgekleed om de 
zomer te vieren en te dansen, blootsvoets in het zand. 

De collectie bevat tussen speciale creaties en 
beperkte edities, ook "Couture", werk van 
superimposities, texturen en kleurblokken, een 
spel van sensuele uitsnijdingen en prachtige open 
ruggen.



EEN AVONTUUR VOL BELEVENIS

Om niets van deze bijzondere modeshow te missen, 
nodigt Etam je uit om de live-uitzending vanaf 18.30 
uur te volgen op haar Instagram-account, alsof je er 
echt bij was. Etam geeft je zelfs de kans om een deel 

van de show te bezitten door NFT’s* aan te bieden 
aan het grote publiek en aan insiders om zo eigenaar 

te worden van een silhouet uit de show alsook van 
een unieke ervaring met Etam. Vervolgens kunnen ze 

dit silhouet transformeren in een unieke verpakking 
om de toegewezen look opnieuw samen te stellen.

*NFT’s of Non Fungible Tokens transformeren de relatie tussen 
merken, hun klanten en meer globaal hun communities door 

zinvolle en intieme ervaringen aan te bieden. Etam, dat zich inzet 
voor alle vrouwen, wou deze innovatie toegankelijk maken voor al 

zijn klanten. Dit werd mogelijk dankzij een eenvoudige en leuke 
gebruikerservaring, in samenwerking met Cohort, een digitaal 
engagementplatform dat het gebruik van NFT democratiseert 

voor merken en hun klanten.

VAN ZONNEBADEN TOT POOTJE BADEN, 
ER IS MAAR ÉÉN BADPAK. 

ENJOY THE LIFE.


