C arolin e B lomst ja E sprit:
B e achwe ar C ap su le Collec tion
Esprit Beachwear tarjoaa uuden tyyliseikkailun kevääksi/kesäksi 2015. Yhteistyössä maailmankuulun ruotsalaisen
bloggarin, valokuvaajan ja katutyylin asiantuntijan Caroline Blomstin kanssa Esprit on luonut uima-asukokoelman,
johon sisältyy 25 osaa. Kokoelma lanseerataan huhtikuussa 2015 valikoiduissa Esprit-myymälöissä, jälleenmyyjien
liikkeissä ja Esprit’n verkkokaupassa.
Viileästä ja rennosta tyylistään tunnettu Blomst on Esprit’lle erinomainen
yhteistyökumppani. Multimedia- ja muoti-imperiumi Carolinesmode.com/
Stockholm Streetstylen perustaja ja omistaja Blomst on monilahjakkuus, joka
pursuaa luontaista itseluottamusta. Mallina, stailistina ja nyt myös muotoilijana
hänen työhönsä ja elämäntapaansa liittyvät kaikki nykymuodin osatekijät. Hänen
terävä mutta samalla kepeä asenteensa muotia kohtaan on tuonut hänelle
kansainvälisiä seuraajia, ja se on innostanut naisia löytämään henkilökohtaiseen
tyylinsä uusimmat sopivat trendit sekä nauttimaan niistä.
Yhdessä Esprit Beachwear -suunnittelutiimin kanssa Blomst on nyt tuonut
Tukholman katumuotitunnelman myös rannalle. Lopputuloksena on todella
monipuolinen kokoelma, joka kulkee modernin naisen mukana niin päivällä kuin
illallakin.
Bloms ja Esprit-tiimi ovat suunnitelleet vaatteet helposti yhdistettäviksi ja keskittyneet luomaan helppokäyttöisiä
asuja kaikille vartalotyypeille. Kokoelmassa on bikinihousuja, joissa on esimerkiksi solmu kyljen kohdalla. Bikinitopit
ovat malliltaan yksinkertaisia. Joissakin on kiinteät kupit sekä kauniit laskostetut halterneck-yläosat. Valikoimassa
on myös epäsymmetrisiä toppeja, jotka sopivat erinomaisesti bikinihousujen kanssa vesielämään tai hameen tai
sortsien kanssa kaupunkikäyttöön. Hienostuneet uima-asut sopivat myös täydellisesti kaikenlaisiin tilaisuuksiin
yhdessä tunikoiden ja sarongien kanssa.
Kokoelma perustuu erillisiin osiin, joten vaatekappaleita on helppo yhdistellä niin rannalla kuin muuallakin
käytettäviksi. Käytä samaa väriä päästä varpaisiin tai yhdistä toppi ja alaosa oman makusi mukaan käyttämällä
mustaa, norsunluuta, hiekkaa ja taivaansinistä. Yksiväriset vaatteet sopivat myös hienosti yhteen aavikkohenkisten
kivikuvioiden kanssa. Uima-asujen materiaali on superkevyttä mutta ei silti läpinäkyvää. Nopeasti kuivuvaa tuotetta
on mukava käyttää. Blomstin persoonallinen erikoisleima näkyy kaikissa bikineissä pieninä tähden tai sydämen
muotoisina yksityiskohtina, jotka ovat saaneet innoituksensa muotoilijan ranteissa olevista tatuoinneista.
Blomstin innostus tähän hankkeeseen ulottui paljon mood boardeja ja studiotyöskentelyä pidemmälle. Hän stailasi
Benjamin Vnukin valokuvaaman kampanjan, ja yhdessä kumppaninsa Daniel Troysen kanssa he ottivat kulissien
takana valokuvia, joihin on vangittu aurinkoisen beachwear-kampanjakuvauksen tunnelmat, silmänräpäykset ja
parhaat hetket.
Lisätietoja ja lehdistökuvia:
Red and Square Fashion PR
Janusz Dabrowski
janusz@redandsquare.com

e s p r i t.co m

DOWNLOAD
hi-res pictures here

e s p r i t.co m

DOWNLOAD
hi-res pictures here

E spr i t B o dy w e a r i sta

Esprit Bodywearin lanseeraus vuonna 1999 oli yksi lupaavimmista alusasusegmentin lanseerauksista 20 vuoteen. Nykyään Esprit
Bodywear on yksi menestyneimmistä alusasumerkeistä, johon sisältyy alusvaatteita sekä yö-, olo- ja uima-asuja.
Esprit’n Casual Bodywear on suunniteltu naisille ja miehille, joka viettävät aktiivista elämää ja suhtautuvat elämäänsä positiivisesti
– Esprit’n kalifornialaisen perinteen mukaisesti – luoden siitä hauskaa, sporttista ja hyvin värikästä. Merkillä ”edc bodywear” Esprit
lähestyy markkinoiden nuoria ja trendikkäitä alusasuja ostavia asiakkaita. Hienostunut ”Collection Bodywear” täydentää Esprit’n
valikoiman moderneilla, linjakkailla ja naisellisilla tuotteilla. ”Kids Bodywear” on viimeinen lisäys tuotevalikoimaamme. Siihen kuuluu
laadukkaita, leikkisiä ja cooleja alusasuja perheen pienimmille.
Esprit Beachwear sisältää laajan valikoiman bikineitä, tankineita, uimapukuja ja uimahousuja sekä muita peittäviä ranta-asuja ja
-asusteita naisille ja miehille. Ei pelkästään uimiseen vaan kesästä nauttimiseen ja hauskanpitoon rannalla. Laatu ja käyttömukavuus ovat
yhtä tärkeitä seikkoja kuin nykyaikaisuus ja muodikkuus. Kokoelman innoittaja on aktiivinen elämäntyyli: aurinko, hauskuus ja värikkyys.
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