J U HLI U U T TA LUON NOLLISU U T TA E SPRITILL Ä
ESPRIT ESITTELEE SYYS- JA TALVIMALLISTON 2015 SELKEÄT, HUOLETTOMAT JA
RETROELEGANTIT TYYLIT
Ensimmäisten lehtien pudotessa, pienten tuulenpuuskien pyörittäessä niitä ja lämpötilan hieman laskiessa alkaa
kaivata tuttua mukavuuden ja lämmön tuntua. Sitä tarjoaa helppo kerrospukeutuminen – siistit ja tyylikkäät,
aistikkaasti kuvioidut ja samalla elegantit ja trendikkäät asut. Täytä vaatekaappisi Espritin tämän kauden mallistolla.
Kääriydy vaatteisiin ja juhli syys- ja talvikauden uutta luonnollista eleganssia!

RETROVALL ANKUMOUS –
SEITSEMÄNKYMMENLUVUN
ELEGANSSIA JOKA TILAISUUTEEN
Luonnolliset ja rennot tyylit ovat aina olleet pääosassa Espritillä. Tällä
kaudella muotinäytökset valloittanut seitsemänkymmenluvun trendi
tuo Espritin mallistoon ”Retro Folk” -teemaiset väripaletit, siluetit ja
kuviot: jakardi- ja bukleekankaat, mokkanahkaa, tilkkukangastakit ja
ponchot, leveälahkeiset farkut ja A-linjaiset mekot – nämä kaikki on
koristeltu erilaisin detaljein silmukoista nahkasomisteisiin, vintagehenkisissä maanläheisissä sävyissä. Pukeudu vapaa-ajalla päästä
varpaisiin muodikkaasti boho-tyyliin tai yhdistele työasuksi joitakin
seitsemänkymmenluvun vaatteita kauden peruspukeutumiseen.

OMAN TIENSÄ KULKIJA –
MAALAISMAISTA MUKAVUUTTA
URBAANILLA VIVAHTEELLA
Onko lauantai sateinen? Sunnuntai luminen? On aika ottaa mukava asento sohvalla. Tai lähteä talvimatkalle.
Espritiltä löytyy aina sopivat yhdistelmävaatteet: mukavat, istuvat neuleet, jogging-tyyliset vyötärönauhahousut
ja väljät puserot antavat juuri sopivan ripauksen mukavuutta sisällä vietettävään päivään. Kun lähdet
viikonloppubrunssille tyttöporukalla, nämä vaatteet toimivat myös rentona aluskerroksena yhdistettyinä
muodikkaisiin vaatteisiin, kuten ylisuuriin syysvärisiin neuleisiin, paikattuihin farkkupaitoihin, turkistakkeihin ja
ponchoihin.

KAUPUNKISEIKKAILU – ILTAELEGANSSIA UUDESSA
KHAKIN SÄVYSSÄ
Armeijatrendi marssii eteenpäin – khakinvärisissä ja vihreissä bleisereissä, puseroissa ja parkatakeissa. Paluu
luotettuun vapaa-ajan tyyliin? Kyllä! Esprit auttaa murtautumaan armeijamuotista lisäämällä sekaan häikäiseviä
juhla-asuja: paljettimekkoja, joiden tekoturkisdetaljit lisäävät säihkettä klassiseen armeijaparkaan, somia
koristeltuja puseroita ja haalarihousuja, joissa näkyy folkloristinen seitsemänkymmenluvun trendi ja jotka
lisäävät naisellista leikkisyyttä ylisuuriin pörröisiin tekolampaanvillatakkeihin. Lurexhousut tuovat juuri sopivan
lisän glamouria iltamenoihin.
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KOKOA VAATEKERTASI – TRENDI KERR ALL AAN
Tällä kaudella Esprit on todellinen muodin moniottelija. Valitse tälle kaudelle Esprit, kun haluat koota
täydellisen vaatekerran monipuolisesta valikoimasta helppoja perusvaatteita ja olennaisia trendivaatteita –
seitsemänkymmenluvun folkloresta miesten pukuihin ja armeijatyyliin, arki-ilta-asuista eleganttiin glamouriin ja
rentoon sporttiseen kerrosvaatetukseen.

MENOSSA MUK ANA – K ÄTEVÄÄ KERROSTAMISTA
Jokaisella naisella tulisi olla elegantti ja klassinen villatakki, kuten mukava, ylisuuri lampaanvillatakki. Espritin
kauden päällystakkimallistosta löytyy kaikki mitä tarvitset, turkisvuorisesta parkasta klassiseen biker-takkiin ja
tekoturkistakkiin. Valitse suosikkitakkisi alle pörröinen liivi – se on helppo kerrostaa ilmavien, kukkakuvioisten
seitsemänkymmenluvun mekkojen, kirjailtujen puseroiden tai koristeltujen boho-tunikoiden päälle. Paras
viimeisenä? Lisää vaatekertaasi Espritin tämän kauden kuluneet farkut – tyköistuvat, korkeavyötäröiset boyfriendfarkut tai trendikkäät seitsemänkymmenlukuhenkiset leveälahkeiset tyylit tai utility chic -farkkuhaalarit.

LOMAELEGANSSIA – HUOLET TOMASTI
Arjen perusvaatteiden ohella Esprit tarjoaa elegantteja mutta helppoja piristysruiskeita iltamenoihin: Piristä
graafisia mustavalkoisia vyötärönauhahousuja, mustia resorilahjehousuja tai yksinkertaisia hihattomia pikkumustia
elegantilla huolettomuudella yhdistämällä niihin rennon, avoimen neulebleiserin, joka on miellyttävää bukleeta tai
eleganttia mustavalkoista jakardia ja viimeistelemällä tämän monivärisellä lyhyellä tekoturkistakilla. Voilà! Nyt olet
valmis kääntämään katseita juhlissa!

E SPRIT MEN – VÄH EMM ÄN ON EN EMM ÄN!
Esprit Men -mallisto juhlistaa olohuonekautta samalla urbaanin rennolla tyylillä kuin kauniimman sukupuolen
mallisto. Mistä univormu koostuu? Rennoista paidoista – joita piristävät eri kuviot, kuten täplät ja ruudut – jotka
yhdistetään lämpimiin mustiin untuvatakkeihin, työvaatteista inspiraation saaneisiin parkatakkeihin ja tyylikkäisiin,
yksinkertaisiin tossuihin.
Espritin rento, pelkistetty estetiikka on täydellistä: rennot ruutupaidat ja helpot farkkupaidat yhdistetään klassisiin
chinoihin, tummiin resorilahkeisiin denimhousuihin ja väljiin jogging-housuihin. Urbaani, rento pukeutumistyyli,
jossa sporttiset klassikkovaatteet toimivat arkityylinä ja jotka yhdistetään tyylikkäisiin miesten perusvaatteisiin,
jatkuu: täydellinen harmaa collegepaita puetaan sporttisen toppaliivin alle – se taas näyttää parhaalta bleiserin,
trenssin, kansitakin tai autoilutakin alla. Klassisiin mukaviin neuleisiin saa lisäsäväyksen yhdistämällä ne sporttisiin
bomber-nahkatakkeihin, lampaanvillavuorisiin biker-takkeihin tai armeijavärisiin parkatakkeihin.
Lisätietoja ja lehdistökuvia:
Red and Square Fashion PR
Josefin Johansson
josefin@redandsquare.com
+46 8 642 68 37
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T I E TOA E S P R I T I S TÄ
Vuonna 1968 perustettu Esprit on kansainvälinen muotimerkki, joka on uskollisena juurilleen ilmentää
kalifornialaisittain rentoa ja aurinkoista elämänasennetta. Esprit luo laadukkaista materiaaleista valmistettuja
inspiroivia mallistoja naisille, miehille ja lapsille yksityiskohdista tinkimättä. Kaikki Espritin tuotteet heijastavat
konsernin sitoumusta siihen, että asiakkaat voivat tuntea olonsa hyväksi näyttämällä hyvältä. Yrityksen moraali
heijastaa positiivista ja lämminhenkistä suhtautumista elämään, yhteisöön, perheeseen ja ystäviin rennon
kalifornialaiseen tyyliin. Espritin tyyliin.
Espritin mallistot ovat saatavilla yli 40 maassa, yli 900 myyntipisteessä ja yli 7 800 tukkumyyntipisteessä,
mukaan lukien franchising-kumppanien myyntipisteissä ja tavarataloissa. Konserni markkinoi tuotteitaan Espritja edc-tuotemerkkien alaisuudessa. Esprit Holdings Limited on ollut vuodesta 1993 lähtien listattuna Hongkongin
pörssissä ja yrityksen pääkonttorit sijaitsevat Saksassa ja Hongkongissa.
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