LIVING E A SY WITH E SPRIT
E sprit hee f t alles wat j e n o d ig he b t o m j e eigen spe c iale war m -weerlo o k te c re ë ren - vo o r lente / zo m er 2 0 1 5 .
De lente komt eraan. Tijd om de laatste winterlagen af te schudden en een frisse start te maken. Heerlijk
ontspannen! En genieten van het eerste zorgeloze zonnetje op je huid. En dan: zomer! Relax. Ga er even tussenuit.
Waarheen maakt niet uit! Volg je hart in je zoektocht naar fashionably casual – en casually fashionable – kleding
voor komende lente / zomer. Maar ook als je nog hard aan het werk bent: Esprit’s signature style belooft perfecte
easy going looks. Stressvrij. Gegarandeerd.

UTILITARIAN CHIC – NO NONSENSE ST YLES WITH
URBAN FL AIR
Moderne vrouwen houden het cool en clean komend seizoen, maar niet te streng. Vanuit die gedachte zet Esprit
Women Collection in op black & white voor lente / zomer 2015, hedendaagse grafische prints ontmoeten strepen,
color blocks, kanten details, contrast- biezen, opvallende breisels en wat bewerkte mannelijke vormen. Bovendien
is er een nieuwe, meer vrouwelijke lichting van de military-inspired look, die uiterst functionele stijlen en details
combineert met meer romantische silhouetten in levendige tinten groen, wit en beige.

NEW CONSTRUCTS – TO BUILD EFFORTLESS LOOKS
Alles draait dit seizoen om ‘vorm’ – zoals Esprit Women Collection laat zien met een hele serie subtiele nieuw
geïnterpreteerde silhouetten, met op de juiste plaatsen een onverwachte twist. Perfect voor de informele, relaxte
stijl van komend voorjaar / zomer. Jassen zijn in lichte, zachte modellen opnieuw gedefinieerd, zowel lang als kort.
Blouses in tuniek-stijl worden oversized en los gedragen. Knitwear oogt vaak vierkant of juist verleidelijk met laag
vallende halslijn, terwijl de cigarette pants tot net boven de enkels aansluit en de boyfriend fit casual losjes valt.
Jurken zijn ware eye-catchers – in nieuwe knie-lengte, perfect voor zowel op kantoor als after-work, zoals frisse
kokerjurkjes en overhemd-jurken. Fashionable lente-jassen passen hier perfect bij!
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C A SUAL – B E YO U R SELF!
Esprit Casual Women geeft je alle vrijheid om je eigen fashion mood te volgen. Of je kiest voor een cool grafisch
stadsgevoel, een vleugje romantiek, een ethno-beat of een zuchtje diep blauwe oceaan. Het seizoen start in puur
zwart-wit, ecru en gemêleerd grijs voor een moderne Twilight look, met nieuwe silhouetten en volumes, de perfecte
stijlen voor zowel werk als vrije tijd. De volgende trend: Blossom Girls, waar romantiek wordt gemixt met sportieve
elementen en verfijnd borduurwerk met rustieke stiksels. De etnische look verzacht opmerkelijk door gebleekte,
verwassen stoffen en kleuren, in simpele, losse silhouetten met vrolijk gekleurde borduursels en kralen, als ‘storytelling’ elementen. En wat zou de zomer zijn zonder een flinke dosis blue denim? Ze zijn er in blauw op blauw in
gemengd denim / chambray / tencel / jersey en jacquard stoffen en bewerkingen. De absolute must-have items:
de romantische blouse; de tuniek-top; het kokerjurkje, een soepele en wijde rok; een lang vest of kort, vierkant jasje
en de nieuw geïnterpreteerde field jackets en parka’s.

ACCE SSORIE S – TH E COMPLEMENTARY TO U CH
Je hoeft niet ver te zoeken naar de perfecte tassen en schoenen bij je favoriete Esprit lente / zomer outfit. Passend
bij de ‘neem-alles-mee’ cultuur, zijn er ruime bucketbags, grote crossbody tassen, rugzakken en shoppers. Naast
praktische uni’s, zijn er komend seizoen ook levendige strepen, handgeschilderde bloemen, paisley prints en
moderne ethno motieven, versierd met strass, franjes, kwastjes, gedrukt faux-leer en handgemaakte details.
De schoenencollectie verleidt en provoceert met laag gesneden pumps, maar in een elegante nieuwe mid-hoge
hak, die je niet zal vertragen. Voor in de stad blijft de sneaker aan top, maar daarnaast zijn korte zomerlaarsjes en
sandalen in plat, wedge of blok-hak model het juiste fashion statement deze zomer.

E SPRIT MEN – U NIQ U ELY R EL A XED
Esprit Men Casual is geïnspireerd op echte vintage kleding met een prachtige gedragen en verweerde uitstraling.
Het resultaat: easy-going kleding met een zachte en informele houding, die zonder meer boven de massa uitstijgt.
En wat je ook doet, vergeet je jas niet! Of je nu kiest voor een ruig indigo sportjasje met aangepaste patching, een
eenvoudig, lichtgewicht katoenen model in zwart, wit of navy; een kort caban jasje, hemd- jeans- of pilotenjack met
ritssluiting, of een lange zomer parka.
Esprit Men Collection zet in op het kostuum voor lente / zomer 2015. De nadruk ligt daarbij op ontspannen pakken,
sportieve jasjes en elegante jassen met een rondere schoudervorm of iets vierkantere vorm. In combinatie met
een wit overhemd - met of zonder stropdas – geven de katoenen kostuums een ongecompliceerde coole look. En
hoewel de algehele look clean en eenvoudig is, geeft het de mogelijkheid om je favoriete elegante en sportieve
items volop te mixen en matchen.

Perscontact voor meer informatie en beelden:
CO/motion PR
info@comotion.nl
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

ABOUT ESPRIT
Opgericht in 1968, is Esprit een internationaal fashion brand dat een eerbetoon brengt aan haar roots, de
relaxte, zonnige Californische levenshouding. Esprit creëert inspirerende collecties voor vrouwen, mannen en
kinderen gemaakt van hoogwaardige materialen met grote aandacht voor detail. Alle Esprit producten tonen het
engagement van de Groep met betrekking tot kwaliteit van ontwerp en uitvoering.
De collecties van Esprit zijn verkrijgbaar in meer dan 40 landen wereldwijd, in meer dan 900 rechtstreeks
aangestuurde retail stores en via meer dan 8.100 onafhankelijke (wholesale) verkooppunten. waaronder
franchisepartners, en department stores. De groep verkoopt haar producten onder twee merknamen, Esprit en edc.
Het bedrijf is beursgenoteerd in Hongkong sinds 1993, en heeft haar hoofdkantoren in Duitsland en Hong Kong.
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