HYLL A DE T NAT U R LIGA MED E SPRIT
ESPRIT PREPPAR SCENEN FÖR EN STILREN, AVSLAPPNAD OCH RETRO-CHIC A/W 2015
När de första löven faller och små vindpustar får de att dansa innan de hamnar på marken, när det dag för dag blir
svalare i luften börjar vi alla längta efter en känsla av hemtrevnad och värme. Denna tid på året kallar för enkla lager
på lager plagg – coola och sofistikerade, i sensuella material och evigt eleganta trendplagg. Fyll garderoben med
dessa Esprit plagg. Klä dig varmt och fira in den naturliga, chica looken för kommande höst/vinter.

RETRO REVOLUTION –
70-TALS-CHIC FÖR VAR JE
TILLFÄLLE
Naturliga och avslappnade looks har alltid varit i fokus
hos Esprit. Denna säsong har 70-tals trenden, som tagit
alla modevisningar med storm, även blåst in över Esprit
och skapat temat ”Retro Folk” med passande färgpaletter,
silhuetter och mönster; jacquard, bouclé, mocka, patchwork
jackor och ponchos, utsvängda jeans och A-formade
klänningar – allt utsmyckat med detaljer som öljetter och
läderkanter i vintage inspirerade toner. Gå ’all in’ bohochic eller para ihop utvalda 70-tals plagg med säsongens
basplagg till jobbet.

FREE SPIRIT – HEMMAMYS
MED EN URBAN KÄNSLA
Regnig lördag? Snöig söndag? Dags att krypa upp i soffan. Eller så flyr du vintern och ger dig ut på äventyr.
Hursomhelst så har Esprit precis rätt plagg för dig: bekväma, figursydda stickade plagg, mjuka jogging byxor och
lösa sweatshirts ger precis rätt mängd mysfaktor på dagen. Dessa plagg kan också ge en mer avslappnad grund när
de matchas med mer trendiga plagg som en oversized kofta i höstfärger, patchwork jeansskjortor, pälsjackor eller
ponchos till en härlig helgbrunch med vännerna.

CITY ÄVENTYR – KVÄLLSSNYGG I KHAKI GRÖNT
Den militära trenden marscherar på – med kavajer, blusar och parkasjackor i khaki och armégröna toner. En
återvändning till en pålitlig fritidslook? Absolut! Esprit hjälper dig att bryta det formella militära genom att blanda
in glimrande festplagg: paljettklänningar som piggar upp en klassisk arméparkas med fuskpälsdetaljer, söta
utsmyckade blusar, jumpsuits som bär med sig den folkloristiska 70-talstrenden, och som ger en lekfull feminin
touch till fluffiga fuskpälsjackor. Byxorna i lurex ger precis den rätta känslan av glamour för en utekväll.
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AT T BYGGA EN GARDEROB – EN TREND I TAGET
EEsprit visar sig vara en allätare vad det gäller mode denna säsong. De har ett omfattande utbud av enkel klädsel
samt trend-måsten såsom 70-talets folkloretrend, herrigt och skräddarsytt, militärt, avslappnade kvälls looks,
elegant glamour och coola lager på lager sportinspirerade kläder. Allt som behövs för att bygga den perfekta
garderoben, så vänd dig till Esprit denna säsong.

OUT AND ABOUT – VISA LITE K ÄRLEK FÖR L AGER
PÅ L AGER
Om vi börjar med en chic och klassisk ullkappa, så borde varje kvinna äga den perfekta, mysiga oversize jackan.
Från en cool och fluffig parkas till en klassisk biker eller fuskpälsjacka, så har Esprit checkat alla måsten för denna
säsong. Med den perfekta utgångspunkten, din favoritjacka, väljer du en lurvig kofta under – som i sin tur är en del
av din ’lager på lager look’ över en skyr, blommig 70-tals klänning, bondblus eller bohemisk tunika. Och sist men
inte minst, Esprits senaste jeans – slim fit, hög midja, boyfriend fit, 70-tals utsvängda jeans, eller en chic jumpsuit
helt i denim.

SEMESTER-CHIC – PÅ ET T ENKELT SÄT T
Bortsett från vardagsgarderoben erbjuder Esprit eleganta och enkla nyckelplagg för din utekväll på stan: grafiska
svart och vit mönstrade byxor med dragsko, enkla byxor med slag, en enkel ärmlös svart klänning med en öppen
kavaj i mysig bouclé nonchalant över axlarna, eller chic svart och vit jacquard som avslutas med en flerfärgad kort
fuskpälsjacka. Voilà! Redo för att vända allas huvuden på jul- eller nyårsfesten!

E SPRIT H ER R – LE SS IS MOR E
Esprit Men’s collection hyllar lounge-säsongen med samma urbana avslappnade looks som deras bättre halvor.
Deras uniform? Avslappnade skjortor – med snygga tryck som prickigt och rutigt – matchas med puffiga svarta
dunjackor eller parkas med coola avskalade sneakers.
Dessutom så ekar Esprit av en avslappnad, avskalad estetik till perfektion: Vardagliga rutiga skjortor och tunna
denim skjortor kommer paras med klassiska chinos, mörka jeans med slag och löst sittande jogging-byxor.
Den urbana loungetrenden innehåller sportiga klassiker som nyckelplagg och som går att matcha med stiliga
herrbasplagg: den perfekta grå collegetröjan under en sportig dunväst – som ser som bäst ut när man bär den
under en skräddad kavaj, trenchcoat, skepparkavaj eller rock. Även de klassiska mysiga stickade plaggen gör ett
framträdande med en twist – matchat med sportiga bombarjackor i skinn, biker jackor eller militärinspirerade
parkas.
För mer information och pressbilder, vänligen kontakta:
Red and Square Fashion PR
Corinna Almendinger-Dabrowski
corinna@redandsquare.com
08-642 68 37
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

OM Esprit
Grundat 1968, Esprit är ett internationellt modemärke som hyllar sina rötter och uttrycker en avslappnad, solig
Kalifornien-attityd. Esprit skapar inspirerande kollektioner för kvinnor, män och barn med känsla för fina detaljer
och högkvalitativa material. Samtliga Esprit produkter visar koncernens engagemang för att ge kunden en ”feel
good to look good”-känsla. Företagets ”esprit de corps” reflekterar en positiv och omtänksam inställning till livet och
omfamnar gemenskap, familj och vänner – i en vardaglig, avslappnad Kalifornien-stil. Esprit stilen.
Esprits kollektioner finns i mer än 40 länder i över 900 Espritbutiker och säljs hos mer än 7 800 återförsäljare.
Detta inkluderar franchisepartners och säljytor i varuhusen. Koncernen marknadsför sina produkter under två
varumärken, nämligen Esprit och edc. Noterat på Hong Kong börsen sedan 1993 har Esprit huvudkontor i Tyskland
och Hong Kong.
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