CELEB R ATE TH E N E W NAT U R AL WITH E SPRIT
ESPRIT SETS THE SCENE FOR CLEAN, CAREFREE AND RETRO-CHIC FALL /WINTER 2015 LOOKS
Met de eerste bladeren die vallen en zachte windvlagen die ze naar alle richtingen sturen, met temperaturen
die beetje bij beetje zakken, groeit bij ons het verlangen naar het vertrouwde gevoel van warmte en
gezelligheid. Vertaald in easy-to-wear gelaagdheid – cool en sophisticated, met een sensuele structuur maar
altijd elegante en on-trend – items. Esprit items om je garderobe te vullen met het nieuwe seizoen. Dus, kleed
je aan en vier het nieuwe ‘naturel chic’ van deze herfst / winter!

RETRO REVOLUTION –
SEVENTIES–CHIC FOR EVERY
OCCASION
Natuurlijke en relaxte looks staan bij Esprit altijd al voorop. Maar
dit seizoen zal de seventies trend die als een storm de catwalk
heeft veroverd, ook over de Esprit collecties waaien met als
resultaat: ”retro folk” thema-kleuren, silhouetten en dessins:
jacquards, bouclé, suède, patchwork jassen en poncho’s, flared
denim en A-lijn jurkjes – alles versierd met details variërend van
vetergaatjes tot leren biezen en op vintage-geïnspireerde aardse
tinten. Leef je uit in een full-on-fashion, van top-tot-teen boho
look of kies enkele seventies items en combineer deze met wat
seizoen-basics voor naar je werk.

FREE SPIRIT – CABIN COZINESS
WITH AN URBAN TOUCH
Regenachtige zaterdagen? Sneeuwbuien op zondagen? Tijd om lekker op de bank te kruipen. Of om weg te
gaan en de winter te ontvluchten. Wat je ook doet, Esprit heeft voor jou precies de juiste items: comfi, mooi
passende truien, broeken in joggingstijl en ruime sweatshirts geven je dat fijne gevoel van behaaglijkheid voor
een heerlijk dagje binnen. Maar deze items kunnen ook zorgen voor een relaxte basis, in combinatie met meer
fashionable items zoals oversized truien in herfstkleuren, patchwork denim shirts, bont jasjes en poncho’s,
voor een weekend brunch met de meiden.

CITY ADVENTURE – EVENING CHIC GOES NEW KHAKI
De military trend zet door - met blazers, blouses en parka’s in khaki en legergroenen. Een terugkeer naar de
vertrouwde vrijetijd looks? Klopt! Esprit helpt je de vaste militaire vorm te doorbreken door te mixen met
schitterende party essentials: lovertjes jurkjes die fonkel en sprankel toevoegen aan een klassieke leger parka met
namaak bont, schattig versierde blouses en jumpsuits die de folkloristische seventies trend reflecteren en die de
oversized fuzzy namaak shearling jassen een vleugje vrouwelijke speelsheid geven. Lurex broeken bieden precies de
juiste dosering glamour voor een avondje uit.
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BUILD A WARDROBE – ONE TREND AT A TIME
Esprit bewijst dit seizoen een absolute fashion allrounder te zijn. Voor zowel een uitgebreide mogelijkheid aan easydressing essentials, als on-trend ‘must-haves’ – van seventies folklore en ‘mannen pakken’ tot military, casual evening
tegenover elegante glamour tot de casual coole gelaagdheid van sportswear – voor een perfecte garderobe ga je naar
Esprit dit seizoen.

OUT AND ABOUT – SHOW SOME L AYERING LOVE
Beginnend met een chique en klassieke wollen jas, zou elke vrouw de perfecte, behaaglijke oversized shearling
moeten bezitten. Voor het komend seizoen heeft Esprit in elke stijl de juiste outerwear, van de coole bontachtige
parka tot een klassieke biker of het namaak bont jasje. Met als perfect uitgangspunt, je favoriete jas, kies eens
voor een bontachtig gilet eronder – dat wederom gemaakt is om te dragen over zwierige, seventies jurkjes met
bloemenprint, boeren blouses of versierde boho tunieken. En dan tenslotte…combineer met Esprit’s distressed
denim van dit seizoen – slim fit, high-waist, boyfriend cut, trendy seventies flared modellen of een functionele
chique jeans jumpsuit.

HOLIDAY–CHIC DRESSING – MADE EFFORTLESS!
Los van de dagelijkse garderobe essentials, biedt Esprit elegante en tegelijk eenvoudige highlights voor je avondje
uit in de stad: de grafische black-and-white aansnoerbroek, zwarte broek met joggingboorden of een eenvoudig
mouwloos ‘little black dress’ met een elegante nonchalante look door simpelweg een relaxte open blazer-vest over
je schouders te slaan, in behaaglijk bouclé of chic black-and-white jacquard. Je maakt het af met een multicolor kort
namaak bont jasje. Voilà! Klaar om op te vallen tijdens de feestdagen

E SPRIT MEN – LE SS IS MORE!
De Esprit Men collectie viert het lounge seizoen met dezelfde relaxte urban look als die van zijn geliefde. Zijn
kleedstijl? Relaxte shirts – verrijkt met grillige prints zoals met stippen en ruiten – maak kennis met stoere zwarte
dons jackets en op werkkleding geïnspireerde parka’s met coole, pared down sneakers.
Daarnaast reflecteert Esprit de relaxte, pared-down esthetiek tot in het perfecte: casual geruite shirts en
eenvoudige denim tegenhangers worden gecombineerd met klassieke chino’s, donkere ‘cuffed’ denim en los
vallende jogging-achtige broeken. De urban loungewear trend met atletische klassiekers als dagelijkse essentials,
in combinatie met handige menswear basics, wordt voortgezet: het perfect grijze sweatshirt wordt gedragen
onder een sportief gewatteerd gilet – dat er op z’n coolst uitziet onder een getailleerde blazer, trench, pilotenjack
of car coat. Daarnaast vallen de klassieke warme truien met een ‘twist’ op – gecombineerd met sportieve leren
bomberjackets, shearling biker jacks of military parka’s.
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chantal@comotion.nl
077-3210290
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

abo u t E spr i t
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 weerspiegelen
het engagement van de Groep, gericht op een consument die zich goed voelt en dat ook uitstraalt ‚feel good to
look good‘. De “Esprit de corps” van het bedrijf weerspiegelt een positieve en zorgzame levenshouding, die de
samenleving, familie en vrienden omarmt – in de casual, relaxte Californische stijl. De Esprit stijl.
De collecties van Esprit zijn verkrijgbaar in meer dan 40 landen wereldwijd, in meer dan 900 rechtstreeks
aangestuurde retail stores en via meer dan 7.800 onafhankelijke (wholesale) verkooppunten, waaronder franchise
partners, 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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