C arolin e B lomst voor E sprit
B e achwe ar C ap su le Collec tion :
Lente / Zomer 2015 betekent voor Esprit Beachwear het begin van een nieuw stijl-avontuur.
Voor de 25-delige beachwear capsule collectie is Esprit een samenwerking aangegaan met Caroline Blomst,
fotografe, streetstyle expert en een van de meest toonaangevende Zweedse bloggers. De collectie wordt in april
2015 gelanceerd in geselecteerde Esprit stores en de Esprit online-shop.
Bekend om haar coole en relaxte look, vormt Blomst samen met Esprit een
perfecte match. Als mede-oprichter en eigenaar van het multimedia modeimperium Carolinesmode.com/Stockholm Streetstyle, is Blomst een multi-talent
dat barst van natuurlijk vertrouwen. Maar ook als model, stylist en recentelijk
ook als designer, bereikt en raakt haar werk c.q. levensstijl alle facetten van de
hedendaagse mode. Met haar scherpzinnige en toch ongedwongen vertaling
van trends, inspireert ze een grote schare enthousiaste, internationale volgers
om de laatste trends op hun eigen, persoonlijke manier te ontdekken en ervan te
genieten.
Samen met het Esprit Beachwear design team, verkent Blomst nieuwe grenzen
en brengt haar inspirerende Stockholm streetstyle naar de kust. Het resultaat: een
uiterst veelzijdige collectie die de moderne vrouw van vroeg tot laat begeleidt, op
het strand maar ook daarbuiten.
Mix en Match! Blomst en het Esprit Beachwear design-team waren vooral gefocust op de beste pasvormen in
een reeks van aansprekende, no-nonsens stijlen, geschikt voor alle figuren en lichaamstypes. De collectie bestaat
uit bikini broekjes, sommige met bandeau-effecten en bikini haltertops, van ultra-eenvoudig tot gedetailleerd met
kant of ruches. Asymmetrische tank tops samen met een bikini broekje in het water of bij shorts of rok op straat.
Mondaine eendelige badpakken die ook in combinatie met favoriete kleding-items een fantastische zomerlook laten
zien. Net als de gemakkelijke tuniek tops en sarongs.
Onbeperkt en eindeloos combineren, zowel op het strand als in de stad. Elk item in de collectie kan individueel
gedragen worden, in één kleur of in combinatie met verschillende tops en broekjes, afhankelijk van je stemming. In
opvallende dessins zoals zandkleurige kiezelprint of in minimalistische twee-kleurige motieven met zwart, ivoor,
donker grijs en hemelsblauw.
Het swimwear materiaal is ultra-licht, ondoorzichtig en tegelijk sneldrogend voor ultiem draagcomfort. Voor een
speciale, persoonlijke Blomst touch is elke bikini of badpak voorzien van een kleine ster of een hartvormige decoratie,
geïnspireerd op de tattoos die ze op beide polsen draagt.
Blomst’s betrokkenheid ging verder dan haar moodboards voor de collectie en het werk in de ontwerpstudio. Ze deed
de styling van de campagne, die gefotografeerd is door Benjamin Vnuk en maakte samen met haar partner Daniel
Troyse een aantal ”behind the scene” opnames waarin ze moods, momenten en creatieve hoogtepunten van deze
spannende beachwear capsule collectie hebben vastgelegd.
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T he w orlds o f E sprit B ody w ear

De lancering van Esprit Bodywear in 1999 markeerde een van de meest veelbelovende lanceringen van de laatste 20 jaar in het
lingerie segment. Tegenwoordig is Esprit Bodywear een van de meest succesvolste lingerie merken met ondergoed, nachtkleding,
loungewear en beachwear.
Esprit’s ”Casual Bodywear” is gericht op vrouwen en mannen met een actieve levensstijl en een positieve houding, geïnspireerd
op Esprit’s Californische levenshouding – plezier, sportiviteit en kleur. Met ”edc Bodywear” voldoet Esprit aan de vraag voor jonge,
trendy lingerie. Met ”Collection Bodywear” maakt Esprit uiteindelijk haar assortiment compleet met moderne, cleane, vrouwelijke
stijlen. ”Kids Bodywear” was de laatste lijn die geïntroduceerd werd met speels en cool high-end ondergoed voor de kleintjes.
Esprit Beachwear biedt een uitgebreid aanbod van bikini’s, tankini’s, badpakken, zwembroeken cover-ups en accessoires voor
zowel mannen als vrouwen. Niet alleen om in te zwemmen, maar ook voor plezier op het strand en om met volle teugen van de
zomer te genieten. Kwaliteit en comfort staan even hoog in het vaandel als hippe, fashionable stijlen. De collectie is geïnspireerd op
een actieve levensstijl: Zon, plezier en kleur.
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