CIE SZ SIĘ NAT U R ALN OSCIĄ Z E SPR IT
ESPRIT OTWIER A SIĘ NA CZYSTĄ BEZTROSKĘ I STYL RETRO NA SEZON JESIEŃ –ZIMA 2015
Kiedy pierwsze liście spadają, mały poryw wiatru zaczyna nimi wirować a temperatura spada , zaczynamy tęsknić za
znanym poczuciem wygody i ciepła. Zaczyna się czas na noszenie wygodnych, ciepłych elementów garderoby – modnych
o wysokiej klasie wykonania , tzmysłowej teksturze oraz o niespotykanej do tej pory nucie elegancji i wytrawnego szyku.
Esprit zapełni twoją szafę w tym sezonie więc dołącz do nas i świętuj nowy naturalny styl na sezon Jesień/Zima!

RETRO REWOLUCJA – STYL
LAT 70-TYCH NA KAŻDĄ
OKAZJĘ
Świeży i luźny wygląd zawsze przodował w kolekcji Esprit. Ale
tego sezonu, trend lat 70-tych zdominował wybiegi i gwałtownie
zmienił kolekcję Esprit tworząc „Retro Folk” przy użyciu jesiennej
palety kolorów , wzorów, modeli i tkanin takich jak : żakard, tkanina
boucle, zamsz, kurtki patchworkowe i ponczo, rozkloszowane
jeansy i sukienki w kształcie litery „A”- wszystko ozdobione
detalami od metalowych oczek po skórzane lamówki, inspirowane
naturalnymi kolorami Vintage. Idź na całość i podążaj za stylem
BOHO od stóp do głów dla zabawy, bądź wybierz niektóre style z
podstawowych modeli do pracy.

WOLNOŚĆ Z ESPRIT –
WEEKENDOW Y KOMFORT Z
MIE JSKIM DOT YKIEM
Deszczowa sobota ? Śnieżna niedziela ? Czas aby otulić się na kanapie albo wyruszyć na zimową wyprawę .
Tak czy inaczej , Esprit ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązania : wygodne, dopasowane dzianiny , spodnie typu
jogging i luźne swetry zapewniając odrobinę wygody na co dzień. Takie modele mogą stanowić bazę do połączenia
z modnymi elementami garderoby takimi jak swetry oversize w jesiennych kolorach , patchworkowe koszule
denimowe , futrzane kurtki i poncho, odpowiednie na weekendowe wyjścia.

MIEJSKA PRZYGODA – WIECZOROWY STYL W
POŁĄCZENIU Z MODNYM KHAKI
Trend militarny doskonale łączy się z – marynarkami , bluzkami , parkami w kolorze khaki i kolorach wojskowych.
Powrót do sprawdzonej stylizacji ? Zdecydowanie TAK! Esprit pomoże ci przełamać militarny styl poprzez łączenie
go z imprezowym stylem : cekinowa sukienka, która dodaje blasku klasycznej wojskowej parce z elementami
sztucznego futerka, uroczo ozdobione bluzki , kombinezony, które odzwierciedlają folklorystyczny styl lat 70-tych
oraz płaszcze z owczej skóry . Spodnie wykonane z błyszczących tkanin zapewniają odpowiednią ilość „glamour”
na wieczorne wyjścia.
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SKOMPONUJ SWOJĄ SZAFĘ – JEDNYM Z TRENDÓW
NA CZASIE
Esprit udowadnia, że jest bezwzględnie modny i wszechstronny tego sezonu. Daje kompleksowy wybór od luźnego
stylu jak i również stylu must-haves tego sezonu – od lat 70-tych i militarnej kolekcji dla mężczyzn , styli casual na
wieczór kontra glamour po kompletny strój sportowy. Aby skompletować idealną garderobę , zwróć się do Esprit w
tym sezonie!

UBIERAJ SIĘ WARSTWOWO – POKAŻ SWOJĄ PASJĘ
DO MODY
Zaczynając od stylu i klasycznego, wełnianego płaszcza, każda kobieta powinna posiadać idealny, wygodny
oversizowy płaszcz ze skóry owczej. Od luźnej , futrzanej parki po klasyczną kurtkę w stylu biker bądź kurtkę ze
sztucznej skóry. Esprit w tym sezonie posiada wszystkie odpowiednie okrycia wierzchnie. Jako punkt początkowy , twój
ulubiony płaszcz z futrzaną podpinką - który zapewni idealne połączenie ze zwiewnymi kwiatowymi sukienkami
z lat 70-tych, koszulami o męskim kroju bądź zdobionymi tunikami w stylu BOHO. Ostatni, ale nie mniej ważny
element? Łączenie z denimem w różnych krojach : slim fit , high –waisted, boyfriend , wszystkie w odpowiednich
trendach tego sezonu inspirowane 70-tymi latami oraz kombinezonem z denimu. Oprócz niezbędnej , codziennej
garderoby Esprit oferuje także eleganckie, wyróżniające się ubrania na wieczorne wyjścia do miasta : biało-czarne
spodnie we wzory graficzne , czarne spodnie z mankietami bądź czarne sukienki bez ramiączek o luźnym kroju, ale
wciąż eleganckie, kardigany wykonane z tkaniny boucle bądź czarno – białego żakardu i na koniec wielokolorowa
kurtka wykonana ze sztucznej skóry. O to jest ! Gotowa na przyciągnięcie uwagi na imprezie !

ESPRIT MEN – MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ !
Kolekcja męska Esprit świętuje sezon z takim samym miejskim, luźnym stylem jak kolekcja damska. Ich styl? Luźna
koszula – ozdobiona fantazyjnymi nadrukami takimi jak kropki, kratka – w połączeniu z puchowymi , zimowymi
kurtkami inspirowanymi parką, które świetnie uzupełniają się z trampkami. Dodatkowo Esprit wypracował do
perfekcji : koszule casualowe w kratę, koszule denimowe, które będą połączone z klasycznymi spodniami Chino
, ciemnymi spodniami z mankietem i luźnymi spodniami typu jogging. Miejski , codzienny styl, który składa się z
klasycznych , funkcjonalnych ubrań połączony z eleganckim stylem , kontynuując : modna, szara bluza noszona pod
puchową podpinką – najlepiej kiedy jest zestawiona z idealnie wytaliowaną marynarką , trenczem, płaszczem bądź
kurtką. Klasyczne, wygodne dzianiny najlepiej prezentują się w połączeniu ze sportowymi skórzanymi kurtkami
typu bomber, kurtką biker z owczej wełny bądź wojskowymi parkami.

Aby uzyskać dalsze informacje i wysokiej jakości zdjęcia prosimy o kontakt z :
Esprit
Paula Liesenberg
paula.liesenberg@esprit.com
+49 2102 123 45944
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

O ESPRIT
Esprit jest międzynarodową marką odzieżową. To ukłon w stronę luźnego, kalifornijskiego podejścia do życia i
ducha wolności z roku 1968 , kiedy to marka powstała. Esprit tworzy inspirujące kolekcje dla kobiet, mężczyzn i
dzieci zrobione z najwyższej jakości materiałów zwracając szczególną uwagę na detale . Każdy element ubrania
świadczy o tym jak duży wysiłek Esprit wkłada w proces projektowania swoich kolekcji.
Kolekcje Esprit są dostępne na całym świecie w ponad 40 krajach i w ponad 900 sklepach będących własnością
marki Esprit, w ponad 8500 punktach sprzedaży włączając w to partnerów franczyzowych oraz sklepach
multibrandowych. Grupa sprzedaje swoje produkty pod dwiema markami , Esprit i edc. Spółka jest notowana na
giełdzie w Hong Kongu od 1993 roku, siedziba marki znajduje się w Niemczech i Hong Kongu.
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