Hyld de t nat u r lige med E sprit
Esprit lægger an til et rent, ubekymret retro-chic look i efteråret/vinteren 2015.
Når de første blade falder, og vindstød får dem til at hvirvle rundt, samtidig med at temperaturen så småt daler,
længes vi automatisk efter den velkendte følelse af hygge og varme. Dvs. nemme lag-på-lag outfits, som er cool,
sofistikerede og sensuelt udformet i lækre materialer, alt imens at elegancen bevares og tidens trends skinner
igennem. Esprits ambition er at fuldføre den perfekte efterårsgarderobe. Hop med på vognen og forbered dig på en
naturlig og chic efterår/vinter-sæson.

Retro revolution –
70’er chic ved hver en
le jlighed
Et naturligt og afslappet look har altid været Esprits
førsteprioritet. Men i den kommende efterår/vinter-sæson, har
halvfjerdsertendensen, som har domineret alle catwalks, spillet
en central rolle. Dette giver kollektionerne en retro farvepalette,
hvor der arbejdes ud fra cool silhuetter og mønstre; jacquard,
bouclé, ruskind, jakker med patchwork, ponchoer, flared jeans
og A-formede kjoler – alle prydet med detaljer, som snører og
lædersømme i vintage-inspirerede, jord-nuancer. Gå efter et
fuldendt head-to-toe boho look eller mix enkelte halvfjerdserstyles med sæsonens basisgarderobe.

Free spirit –
Ødegårdshygge med et
urbant touch
Regnfulde lørdage og snerige søndage? Så er det tid til at sætte sig godt til rette i sofaen eller planlægge en
vinterudflugt. Uanset hvad, så har Esprit de helt rigtige styles; lækker strik, joggingbukser og løse trøjer, der tilføjer
det helt rigtige strejf af afslappethed til en dag indendørs. Styles som disse mikses let med mere modeorienterede
pieces, som oversized bluser, denimskjorter med patchwork, pelsjakker og ponchoer, til en weekendudflugt eller
brunch med veninderne.

City adventure – Aftenchic i army og khaki
Den militære udvikling marcherer videre med blazere, bluser og trenchcoats i khaki og armygrønne nuancer. Esprit
ryster op i de velkendte militærinspirerede styles og mixer dem med essentielle festfund; pailletkjoler, som tilfører
den rette mængde larm til den klassiske, armygrønne parka med imiterede pelsdetaljer, feminine dekorerede bluser
og folkloristiske halvfjerdserjumpsuits. Der tilføjes et legende udtryk til overdimensionerede imiterede pelsjakker,
mens bukser i lurex giver den helt rigtige mængde glamour til en aften i byen.
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Build a wardrobe – en trend ad gangen
Esprit viser sit værd og tilgodeser alle dele af garderoben denne sæson. Hvad enten det drejer sig om et omfattende
sortiment af basisstyles eller mere trendfokuserede must haves; fra halvfjerdsernes folk-inspirerede outfits til
herresyede militær-silhuetter. Fra casual aftentøj og elegant glamour til afslappet og cool lag-på-lag outfits og
sportstøj. Esprit er mærket, som denne efterår/vinter-sæson giver dig alt til den perfekte garderobe.

Out & About – K ærlighed til l ag
Hvad angår en chic og klassisk jakke bør enhver kvinde eje den perfekte, oversized rulamsjakke. Esprit sætter
flueben ved alle punkter, hvad angår overtøj denne sæson med alt fra en cool, ulden parka til den velkendte
bikerjakke og en stor faux pelsfrakke. Med den perfekte jakke som udgangspunkt, kan man med god grund, vælge
at putte en ulden vest indenunder, som er skabt til at skabe en perfekt lag-på-lag effekt. Denne kombination gør sig
godt udenpå en luftig blomstret kjole med halvfjerdserpræg, voluminøse bondebluse og dekorerede boho tunikaer.
Sidst men ikke mindst: mix med Esprits udvalg af jeans i slidt udtryk – slim fit, højtaljede, boyfriend, halvfjerdser
flared eller en jumpsuit.

Holiday chic dressing – Gør det ubesværet
Udover hverdagens essentielle styles tilbyder Esprit også på elegante og nemme muligheder til en aften i byen;
Grafiske sort/hvid bukser med snører, sorte bukser med indsnævring ved benene eller en simpel ærmeløs sort
kjole, som nonchalant kan parres med en oversized blouclé blazer eller jacquardmønstret cardigan indenunder en
multifarvet faux læderjakke. Og voilà – så vendes der hoveder til de kommende fester.

E sprit Men – Min dre er mer e
Esprits herrekollektion hylder lounge-stilen med samme urbane afslappede look, som deres bedre halvdel.
Uniformen består af casual skjorter piftet op med finurlige prints som polkaprikker og tern, dunjakker og work wearinspirerede parkaer mixet med low key sneakers.
Derudover bærer kollektionen præg af et afslappet æstetisk look til perfektion; ternede skjorter i bomuld eller
denim møder klassiske chinos, mørke jeans og løse joggingbukser. Den urbane lounge-trend, som indeholder
sportsinspirerede klassikere, der fungerer til hverdag, bliver sat sammen med smarte herrestyles. Den perfekte
grå sweater puttes under en sporty dunvest – som virkelig kommer til sin ret med en perfekt skræddersyet blazer,
trenchcoat, uldjakke eller kørejakke udover. Sidst men ikke mindst – klassiske, behagelige strik med et twist
kombineret med en bomberjakke i læder, en foret bikerjakke eller en militærinspireret parka.
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

Om Esprit
Det internationale modemærke Esprit er grundlagt i 1968 og hylder sine solrige californiske rødder gennem en
afslappet attitude og holdning til livet. Esprit skaber inspirerende kollektioner til kvinder, mænd og børn ved hjælp
af materialer af høj kvalitet og et skarpt øje for detaljer. Hver enkel style demonstrerer Esprit-koncernens dedikation
til kvalitet, design og udførelse og understreger visionen om, at ’det skal føles godt og se godt ud’. Den positive
holdning til livet, familie og venner er med hele vejen og afspejles i den californiske casual stil – Esprit stilen.
Esprits kollektioner er i dag tilgængelige i mere end 40 lande verden over og forhandles gennem mere end 900
selvstændige butikker og 8.500 engrosforhandlere, herunder franchisebutikker og salgsafdelinger i stormagasiner.
Koncernen opererer samlet med to mærker; Esprit og edc brandet. Virksomheden har været børsnoteret i Hong
Kong Stock Exchange siden 1993 og har hovedsæder i både Tyskland og Hong Kong.
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