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MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET:
Hargitai Attila, Hargitai Gábor

www.waldlaufer.hu
info@waldlaufer.hu

Húsz divatkonszern tiltakozott a bangladesi kormány jogtipró fellépése miatt

Divatmárkák az önkény ellen
Miután a bangladesi fôváros, Dakka egyik 
elôvárosában, Ashuliában zavargások tör-
tek ki, számos divatkonszern emelte fel a 
hangját a kormány fellépése miatt. Több 
mint 20 vállalat, köztük a C&A, a Tchi-
bo, a Primark, az Esprit, a Gap, a H&M, az 
Inditex és a Next, valamint 26 munkaügyi 
jogvédô csoport közös levélben fordult az 
ország miniszterelnökéhez. Ebben aggo-
dalmukat fejezték ki amiatt, hogy szak-
szervezeti vezetôket tartóztattak le, és 
azt követelték: a kormány tartsa tiszte-
letben a munkavállalói jogokat, és tartsa 
be a nemzeti és a nemzetközi normákat.
Ezenfelül azt sürgették, kezdôdjön tár-
sadalmi párbeszéd a zavargások okainak 
kivizsgálására. Azt javasolták, hogy vizs-
gálják rendszeresen felül a béreket annak 
érdekében, hogy stabilabbá váljon a textil-
szektor. Az említett cégek készek a továb-
bi párbeszédre a kormánnyal, ennek lét-
rejötte a levelükre adott választól függ, 
mondták a C&A-nál. A sztrájkoló üze-
mekben 2016. december 27-én újra bein-
dult a termelés a Labournet szakszervezeti 

hálózat szerint. „Az események okoztak 
kisebb késéseket, de súlyos következmé-
nyeik nem voltak. A kapcsolatok továb-
bi fejlôdésére számítunk, a sztrájkok nem 
befolyásolják a stratégiánkat” – nyilatkoz-
ta a C&A szóvivôje. A C&A legfontosabb 
beszerzési helye Banglades.
„Az ashuliai események nem érintették a 
gyártásunkat, azon a környéken a Tschi-
bónak nincsenek beszállítói” – közölte a 
Tschibo. Banglades a Tschibo számára is 
fontos beszerzési piac. „Más vállalatokkal 
együtt a jövôben is síkra szállunk a nem-
zeti és a nemzetközi emberi és munkaügyi 
jogokért” – mondta a vállalat szóvivôje.
A sorban az elsô december 12-én a Windy 
Apparels Fabrik sztrájkja volt, ahol töb-
bek között a H&M, az Inditex, az Esprit, a 
Tesco, az Arcadia, az s.Oliver és a Deben-
hams megrendelésére folyik a gyártás – 
számolt be a CCC (Clean Clothes Campa-
igne – Tiszta ruhák kampánya) képviselôje. 
A környéken mûködô cégek egymás után 
csatlakoztak a sztrájkhoz. A munká-
sok 15 ezer taka (182 euró) minimálbért 

követeltek havonta – nagyjából a jelen-
legi háromszorosát –, és tiltakoztak az 
önkényes elbocsátások miatt. December 
20-án további 59 gyár zárt be, a helyzet 
eszkalálódott. A rendôrség erôt vetett be 
az illegálisnak nevezett sztrájk letörésére. 
Harminc munkást és szakszervezeti akti-
vistát letartóztattak, a sztrájk következté-
ben elbocsátott munkások száma a sajtó-
jelentések szerint 1500–3500 fôt tesz ki.

P. A. (TW)

A sztrájkhullám után több ezer munkavállalót 
bocsátottak el Bangladesben

http://www.waldlaufer.hu
mailto:info@waldlaufer.hu
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Mindig egy lépéssel elôbb

Tamaris, forgalmazó: Géczi Gabriella 

A Tamaris vásárlói a széles választékból 
minden alkalomra találnak maguknak 
megfelelô darabot. A márka folyamatos 
fejlesztésének hála, tökéletes egységet 
alkot a kiváló minôség, a divat ismerete és 
a rendkívüli ár-érték arány. Íme, a Tama-
ris divattémái szállítási határidôk szerint.

Nagyon angol
A legnépszerûbb lábbeli a konzervatív, 
bebújós félcipô (loafer) lesz. A klasszi-
kus elem modern eleganciával és némi 
dekadenciával találkozik, a félcipô új 
anyagkombinációkkal és minôségi, anti-
kolt megjelenéssel hódít. Hagyományos 
elemeit, a magas nyelvrészt és a bojtot 
apró szegecsek díszítik, így a cipô hipszter 
jellegû papucscipôvé alakul. Korszerû meg-
jelenést eredményez a vastag talpkialakí-
tás és a színes szendvicstalp. Mindegy, 
hogy poncsóhoz, kényelmes pulóverhez, 
farmerhez vagy bôrnadrághoz viseljük, 
a lényeg, hogy a boka mindig maradjon 
szabadon.

Rock újratöltve
Visszatérnek a nyersbôr csizmák a grunge  
stílus jegyében, ennek megfelelôen 

fôszerep jut a szegecseknek, amelyek a 
bôrcsizmákon, a bokacipôkön és a bebú-
jós loafereken is megjelennek. Különösen 
a bôrcsizmák kapnak egyre karakteresebb 
talpakat. Az indián nyár színei inspirálják 
a földszínek megjelenését. A nôies boka-
cipôknél a felsôrész anyaga kerül a közép-
pontba. A velúrbôrök keveréke és a fényes, 
kígyómintás struktúrák új hangsúlyokat 
eredményeznek. A szél- és idôjárásálló 
magas szárú sneakerek könnyû, vastag, 
recézett gumitalpakkal, profilírozott talp-
kiképzéssel és divatos felsôrészekkel von-
ják magukra a figyelmet. 

Material Girl
A bokacsizmák hüllômintával vagy velúrral 
kombinálva jelennek meg. Az extravagáns 
anyagok egymással keverve igazi egyéni-
séget sugallanak. A velúrbôr például csil-
logó felsôrészekkel alkot divatos párost, 
vagy a színek és a minták keverékével jele-
nik meg. Fontos, hogy a minták és a szí-
nek azonos színálláshoz tartozzanak, így a 
megjelenés nem kelt zavaros hatást. A jól 
bevált fekete vagy antracit árnyalatokat 
csillogó részletek, apró csatok és nôies kis 
masnik oldják. Ismét több a hegyes orr, 

amely gyakran háromnegyedes (sztreccs) 
felsôrésszel jelenik meg.

Rocksztárok
A motoroscsizmák szárán szegecsek és 
csatok jelennek meg. A tömbsarkak és 
fûzôs megoldások bordázott talpakkal 
párosulnak. A csillogó kövekkel kirakott 
szegélyek karakteres, de mégis elegáns, 
nôies hatást eredményeznek.

Indián nyár
A kollekció az olívától a kekiig, a vöröstôl a 
barnáig a pazar ôszi árnyalatok teljes palet-
táját nyújtja, de nem hiányozhat a telített 
kék sem. A formázott és Caramato-talpú 
túrabakancsok a réteges öltözékek, a far-
merek és kabátok divatos kiegészítôi.

Magas szárú sneaker
A nôies modellek meleg teddybélést, vas-
tag, recézett vagy bordázott talpat kap-
nak. A szortimentben szerepelnek elegáns 
olíva, bordó vagy tengerészkék velúrválto-
zatok is, emellett a sneakert apró strasz-
szok és csillogó fémdíszítések teszik még 
mutatósabbá.

Körkép a hazai elôrendelhetô márkakínálatról a 2017. ôszi–téli szezonra

Válogasson kedvére!
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Sportos, laza megjelenés

Marco Tozzi, forgalmazó: Szabari Balázs

A szezonkezdethez a boltokban a spor-
tos félcipôk mellett az újszerû slipperek 
(papucscipôk) és a fûzôs cipôk is hozzátar-
toznak. A klasszikus, kifényesített anyagok 
mellett fontos szerepet játszanak az olyan 
innovatív anyagok, mint az árnyékos fényû 
lakkok, a bolyhosított fémes felületek, a 
brush-off megoldások, valamint a külön-
bözô nyomatok.
Mindehhez új, igényesen kialakított tal-
pak társulnak. Ezeknél fôleg a köny-
nyû TPR (termoplasztikus gumi) és az 
EVA-alapú (etil-vinil-acetát) Phylon hasz-
nálata jellemzô, amelyek könnyûek és 
rugalmasak, ennek köszönhetôen még 
kényelmesebbek.

A szezon fô témái a fûzôs cipôk, a Chel-
sea-k és a bokacsizmák lesznek. 
A színskála a különbözô konyak- és mus-
kotályos tónusoktól az új bordókig, az 
acélszürkéig és a sötétkékig terjed. Kiegé-
szítôként a jég-, a rózsa-, a vakond- és a 
mályvaszínek játszanak. Fontosak az inno-
vatív talpkialakítások, a választékot Cara-
mato-profilok, matt fényû EVA-talpak, 

színes szendvicstalpak és betétek, új sar-
kak és különbözô színû talpak élénkítik. 
Újra igényli a piac a szegecseket. A diva-
tos kiegészítô azonban ezúttal nemcsak a 
felsôrészen jelenik meg, hanem a talpon, 
a talp szegélyén és betétként is. 
A hideg évszakra utalnak a szôrmeszegé-
lyek, a kihajtott gyapjúbélések és a külön-
bözô, két oldalon is használható variánsok. 
Ehhez tömör, többszínû talpprofilok járul-
nak hozzá. A Feel Me-koncepciót, amely 
a kényelem és a jó viselési tulajdonságok 
garanciája, ismét továbbfejlesztették. 
Ennek eredményeként a koncepció min-
den eddiginél nagyobb viselési komfortot 
nyújt a cipôk tulajdonosainak.

 Hazai kollekciók 2017. ôsz–tél

Kényelem német precizitással
Waldläufer, forgalmazó: Hargitai János és Hargitai Gábor

Egy lábbeliben a járás lehet észrevétlenül 
jó, de az is megtörténhet, hogy a cipô való-
ságos kínszenvedést okoz nap mint nap. 
A cipô a legfontosabb ruházati cikkünk, 
hiszen a láb viseli testünk teljes tömegét.
Elérhetô áron, maximális kímélettel, német 
precizitással a Waldläufer kényelmi cipôk 
megadják a viselôjének azt, ami jár. Külön-
legességük egy egyszerû felismerésnek 
köszönhetô, miszerint az emberek lába 
nemcsak hosszában tér el, hanem bôségé-
ben is. Ennek figyelembevételével a termé-
kek négyféle bôségben (G, H, K, M) kapha-
tók, ami egyedülálló a mai magyar piacon. 
Itt mindenki ki tudja választani a lábának 
megfelelô bôségû és hosszméretû cipôt.

A Waldläufer-kollekciót külön-
bözô termékcsaládok alkotják.

Proaktív – A cipôt olyan, ún. speciális 
masszázs- és relaxációs lábággyal készí-
tik, amely aktiválja a láb reflexzónáit. Mint 

tudjuk, ezek a reflexzónák más testrésze-
inkkel és szerveinkkel is összeköttetésben 
állnak, emiatt tud a Proaktív cipô hozzájá-
rulni viselôje jó közérzetéhez.

Trekking – A könnyû sétákhoz, rövidebb 
túrákhoz kifejlesztett lábbeli speciális Tex 
membránnal ellátott mûszálas textilbélés-
sel készül. A vízálló cipô és bokacipô nôi és 
férfikivitelben egyaránt kapható.

Minden termék cserélhetô aktív szénnel 
és légáteresztô talpbetéttel készül. Ez két 
aspektusból is nagyon lényeges. Egyfelôl 
sokkal könnyebb a cipôt ápolni, tisztíta-
ni és szárítani, másfelôl ez nagyon sokat 
jelent azoknak, akik speciális talpbetét-
tel rendelkeznek. A gyári talpbetétet kivé-
ve a gyógytalpbetét minden további nél-
kül behelyezhetô úgy, hogy közben a cipô 
bôsége nem csökken!

Bôvebb információ: www.waldlaufer.hu.

http://www.waldlaufer.hu
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Stílusos elegancia
Caprice, forgalmazó: Garko Kft. 

A Caprice a stílusos eleganciát különleges 
bôr alapanyagokkal kombinálja ebben a 
szezonban, így mutat rá a márka képessé-
geire. Az új anyagkombinációk friss arcot 
kölcsönöznek a cipôknek, amelyek büsz-
kén mutatják be a Caprice-ra oly jellemzô 
nemes bôrök kiváló tulajdonságait. 

A finom, kecses formák már-már mûre-
meknek tûnnek, amit kihangsúlyoz az 
anyagok sokszínûsége. Az egyenes sarkak 
tovább erôsítik a cipôk divatos jellegét.

Mégis azonban a részletek mutatják meg a 
kollekció különlegességét. A fényes ezüst 

és arany kiegészítôk, cipzárak és csatok 
kiemelik a modellek eleganciáját és karak-
terét. Színekben a konyak és a gesztenye-
barna meleg árnyalatai adnak kellô kont-
rasztot az ôsz domináns sötét színeinek.
Ez a kollekció is kiemelten figyel a kénye-
lemre. A puha nappa és a bársonyos velúr 
bôrök kombinációja mind a viselés kom-
fortját szolgálják, csakúgy, mint a hosz-
szú csizmák elasztikus betétjei. Ha ehhez 
hozzávesszük a már bevált Walking on air 
technológiát, azt látjuk, hogy a Caprice – 
megtartva a modellek klasszikus alapja-
it és kényelmét – ismét új és kiemelkedô 
kollekciót hozott létre.

 Hazai kollekciók 2017. ôsz–tél

Divatba oltott kényelem
Jana, forgalmazó: Hergert Mónika

A Jana a legújabb cipôdivatot kínálja, a 
modellek egyúttal rendkívül kényelme-
sek, és ár-érték arányukat tekintve is von-
zóak. Prémiumalapanyagok, komfortos 
belsô kiképzés és különlegesen puha, 
rugalmas talp járul hozzá ahhoz, hogy 
nagyon jó viselni a modern megjelenésû 
cipôket.

A kínálat meghatározó elemei
A 2017. ôszi–téli idôszakban visszatérnek a 
bakancsok, a hosszú szárú és a térd felet-
ti csizmák. A kollekcióba új impulzusokat 
hoznak a hosszabb szárak, a 70-es évekre 
emlékeztetô szögletes orrú csizmák és a 
tömbsarkak. Túracipôk és vagány, kényel-
mes csizmácskák is vannak a választékban, 

puha, meleg bélésmegoldásokkal. Külön-
leges szerepet kapnak a futurisztikus 
EVA (hab) külsô talpmegoldások, amelyek 
mind a sportos cipôkön, mind a csizmá-
kon megtalálhatók. A jól bevált cipôstílu-
sok divatos részletekkel gazdagodnak, a 
szezon legjobban fogyó darabjai lehetnek. 
A színek erôsebbek lesznek, az alapszínek 
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 Hazai kollekciók 2017. ôsz–tél

Színpompás ôsz 
Berkemann Hungary

Van, aki a kényelmet keresi, mások inkább egy kis csillogásra 
vágynak, vagy épp a letisztult, de modern vonalvezetés áll közel 
hozzájuk. 
A Berkemann legújabb, 2017-es ôszi–téli kollekciójában mind-
három stílus megtalálható. Bár a trendek változnak, egyva-
lami mégis örök a 132 éves cég életében: ez nem más, mint a 
prémiumminôség.  

Elsô a kényelem

Az ôsz ezernyi árnyalata megjelenik a Berkemann új kollekciójá-
ban. Az izgalmas narancs, az okker és a bordó mellett a nyugal-
mat idézô földszínek is középpontba kerülnek. A legújabb trendek 
jegyében hódít a szôrme és a gyapjú, a mintás és a rojtozott bôr. 
A tradíciókhoz híven a kollekció minden darabja kényelmes, mele-
gen tartja a lábat. 
Az egészséges léptekrôl való gondoskodás ugyanis elsôdleges 
szempont volt most is a kollekció tervezésekor.

Ragyogj, mint a sztárok!

Izgalmas minták, nyomatok és barokk motívumok díszítik a leg-
különlegesebb jövô ôszi–téli modelleket. A fémes csillogás, a 
dekoratív elemek és a többrétegû anyagok elcsábítják azokat, 
akik némi fényûzésre vágynak. A minôségi nubuk bôröket fémes 
hímzés díszíti, az extra ragyogásról sárgaréz és ezüst részletek 
gondoskodnak. A kollekció színvilágából nem hiányozhat a füs-
tös szürke, az antracit, a fekete, az arany és a bronz sem.

Egyszerûen légy önmagad! 

A Berkemann a kényelmet és az egészséges lépteket merész rész-
letekkel is ötvözte az új kollekcióban. A modern vonalvezetés mel-
lett most is kiemelt szempont a tartósság és az idôtállóság. A kol-
lekcióban fontos szerepet kap a gyapjú, a kiváló minôségû bôr és 
az imádni való kézmûves részletek. A virágos minták, a dombor-
nyomott bôr, a lila, a pink és a bordó árnyalatai a legszürkébb ôszi 
és téli napokat is vidámabbá varázsolják.

a bordó, a keki, a sötétkék és a szürke. 
A Jana a divatos és komfortos lábbelik 
gyártójaként minden modellt kényelmes G 
és H szélességben kínál. A cipôk felvételét 

rejtett cipzárak könnyítik meg. A szezon 
különlegessége a Jana RELAX talptechno-
lógia: a sarokba épített, nyomásra rugal-
masan reagáló réteg érezhetô kényelmet 

és kellemes közérzetet nyújt. A Jana RELAX 
ütközéscsillapító hatása csökkentheti a 
fájós lábúak panaszait. A végeredmény: 
maximális komfort!
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Négyszeres komfort 

Josef Seibel, Romika, Gerry Weber Forgalmazó: Josef Seibel-képviselet

Gerry Weber

A Gerry Weber cipôknél a divat + minôség + kényelem hármasa érvényesül. Az ôszi kollek-
cióban hangsúlyosabb a kényelem, a cipôk mindegyike H szélességben, memória-talp-
betéttel készül. A puha kecskebôr cipôk fekete, sötétkék, bordó, szürke színûek. A velúr 
felsôrészeket lakkal kombinálják, amely eleganciát kölcsönöz a cipônek. A csizmaszá-
rak S, M, L és XL méretben készülnek, a hátul elhelyezett cipzárral a bôség állítható.

Josef Seibel

A 130 éves Josef Seibel cég tovább folytatja a sikeres, kézzel varrott cipôk gyártását. A férfi 
vásárlók körében közkedvelt K bôségû cipôk csoportjában két új modellel találkozunk.

Romika

A Romika-kollekció, megtartva lényegét, 
jelentôs „ráncfelvarráson” esett át. Tovább-
ra is nagyon fontos a kényelmes, rugalmas, 
hosszú élettartamú talp, a kényelmi talpbe-
tét, a rugalmas, szélálló, vízálló (amaretta) 
anyagok használata. A talp magassága azon-
ban változott, nôiesebb lett, a felsôrészek 
bôr és lakkbôr kombinációban készülnek, a 
kényelmes cipôk apró applikációkkal, díszí-
tésekkel válnak divatossá. 

A nôi kollekcióban az elôrejelzések szerint a Sienna, a Steffi és a nagyon fiatalos Mary-
lin modellek számíthatnak kiemelkedô sikerre.
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Minden alkalomra

s.Oliver Red Label, forgalmazó: Hergert Lajos E. C.

Nôi kollekció
A hölgyek minden alkalomra találhatnak 
maguknak megfelelô darabot. A vastag 
felsôruházat erôteljesebb hatású cipôket, 
masszív tömbsarkakat, erôsen formázott 
talpakat kíván. A díszítésrôl bojtok, színes 
cipôfûzôk és apró díszítôelemek gondos-
kodnak, valamint dombornyomott bôr, 
bolyhos anyagok és vízálló, vastag neoprén 
betétek. A durva bôr- és fûzôs csizmákat 
cipzárak és szegecsek teszik még hangsú-
lyosabbá. A nôiesebb csizmákat és a Chel-
sea-fazonokat (oldalt gumírozott, betétes 
bokacipôk) szôrme- és nyomott brokátdí-
szítések teszik divatossá.
A kollekció ôszi színeket (keki, konyak, 
sáfrány, tengerészkék) használ a feketén 
és a szürkén kívül. A bordó az alapszínek 
élénkítésére szolgál. Az s.Oliver Red Label 
nôi kollekció 36–42-es méretig kapható.

Férfikollekció
A megjelenése a Chelsea- és a magas szárú 
cipôkben sportos, egyszerû. A cipzáras csô-
farmerhez és a durva kötésû pulóverhez 
illô nyersgumi talpas csizma munkaidô 
után is divatos.  Az üzletemberek minden-
napjaihoz jól illik az enyhén szögletes orrú 
Budapest-fazon, hétvégére a bélelt, magas 
orrú csizmák a legalkalmasabbak. 
Egyszerû vonalvezetések jellemzik a kol-
lekciót. Izgalmassá olyan apró részletek 
teszik, mint a színes talpszélek, a nyo-
mott állatminták és a dombornyomott 
bôr. A neoprén, filc és gyapjú anyagok 
kombinálása a viaszolt bôrrel és a mosott 
velúrral mutatja a legújabb divat iránti 
fogékonyságot.
Az s.Oliver Red Label kollekciót sokféle 
konyakárnyalat jellemzi, továbbá a szürke, 
az olíva, a tengerészkék és a fekete. A szor-
timent 40–46-os méretig kapható.

Ifjúsági kollekció
Sikerült gyermekeknek szóló, de nem gyere-
kes kollekciót kialakítani. A motoros stílus, 
a robusztusabb formák tökéletesen illesz-
kednek a lábhoz, és hosszú ideig hordha-
tók.  A csizmák szoknyával vagy ruhával 
családi ebédhez is felvehetôk. A férfikol-
lekcióban lévô sneakerek és magas szárú 
lábbelik hasonló formában kaphatók, ben-
nük a kicsik éppolyan jól néznek ki, mint a 
nagyok. A fûzôs, magas szárú cipôk nem-
csak sétához viselhetôk, hanem az isko-
lában is elnyerik a fiúk tetszését. A nubuk 
fûzôs bokacsizmák a fiúk és a lányok lábán 
is jól mutatnak. A lánykacipôk vörös árnya-
latai kiválóan harmonizálnak az klasszikus 
fekete és barna színekkel.  További színek: 
pink, fukszia, petróleum, lila. A fiúk elsôsor-
ban ôszi árnyalatokat, olívát és kekit hor-
danak. A fekete szín mindenhol felbukkan.
Az s.Oliver Red Label ifjúsági kollekció 
25–40-es méretig kapható.
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Folytatása következik
Az ara sokatmondóan ezzel zárta a legutóbbi düsseldorfi cipôki-
állítást. Ez a 2016 közepén bemutatott logó, az új termékek – az 
ara Fusion4, az ara Seamless és az ara4home –, továbbá a meg-
újult kollekció formájában meg is valósul. Bizonyítja az ara inno-
vációs erejét, valamint az új stratégia, a Divat & funkció sikerét, 
amellyel a márka szakértelme jövôbe mutatóan jut érvényre a 
funkcionális kényelem területén.

ara Fusion4 – a kényelem új dimenziója 
Az ara Fusion4 a HiFlex felsôrész és a Dynergy talp egyedülálló 
kombinációja. A cipô négy irányban is idomul a lábhoz. Az újon-
nan kifejlesztett HiFlex egy többzónás fonott felsôrész, amely 
dinamikusan alkalmazkodik a láb anatómiájához. A kényes helye-
ken enged, azonban tartást is nyújt.
A Dynergy talp – amely oltalom alatt álló, újszerû technológiá val 
készül – speciális lamellákkal illeszkedik a talp különbözô részei-
hez. Az egész láb formáját tökéletesen felveszi, és egyedileg nyeli 
el a lábra ható erôket. Amint megszûnik a terhelés, a lamellák 
visszanyerik eredeti formájukat, és tovább támogatják a lábat 
járás közben.

ara Seamless – kötöttségek nélkül
Seamless, azaz varrás nélkül. A piacon már jól ismert technoló-
giát továbbfejlesztve az ara megalkotta a divatos sportcipôk új 
generációját. Az ara Seamless kollekció darabjain nincs varrás a 
felsôrész elülsô felén, ami megkíméli a lábfej kényes területeit. 
A modellek G és H bôségben egyaránt elérhetôk, elegendô teret 
engedve mind az erôsebb, mind a nyomásra érzékeny lábnak.

ara4Home – otthon is kényelmesen 
Az innovációkat követve és az egyedi igényeknek megfelelôen az 
ara létrehozott egy fontos szortimentet, a házicipô-kollekciót. 
Az ara4Home termékcsalád azonban több ennél: a cipôket 100%-
ban természetes alapanyag, minôségi megmunkálás és kialakítás 
jellemzi, amelyek otthon is kímélik és kényeztetik a kényelemre 
vágyó nôi lábakat. Nem mellékesen mindez divatos köntösben, 
különféle stílusban jelenik meg. 

2017/18. ôszi–téli kényelem
Azáltal, hogy az üzleti divatba is betört a lazább megjelenés, elô-
térbe kerültek a kényelmi elvárások. Legyen szó bevásárlásról, 
irodai munkáról, esti színház- vagy koncertlátogatásról, a divat- 
trendektôl függetlenül kiemelten fontos szerepet játszanak a 
könnyû, kényelmes anyagok, amelyekben a viselôjük állandó-
an jól érzi magát.

Az ara márka újrapozicionálása és a logó frissítése után a tervezôk 
a 2017/18. ôszi–téli szezonra olyan kényelmi kollekciót dobnak 
piacra, amely mindenekelôtt a divatorientált vásárlókat szólít-
ja meg. A mottó: Divat & funkció. Ezek mellett megmaradnak a 
jól bevált, mostantól ara Classic néven futó termékek azoknak a 
vásárlóknak, akik az idôtlen kényelmet részesítik elônyben. Ezek a 
termékek a már jól ismert, klasszikus logóval kerülnek a polcokra.

Az ara választékában a sportcipôkön kívül továbbra is megtalálha-
tók a balerinák, a körömcipôk, a trottôrök, a mokaszinok, a boka-
cipôk és a csizmák. A kollekció formavilágát leginkább a láb for-
máját követô kaptafák és a kecses vonalvezetés határozza meg.

Az ara cipôk megszokott nagy fokú kényelmérôl továbbra is 
különbözô gyártási technológiák gondoskodnak (AGO, Strobel, 
Mokassin és Gore-Tex), F ½, G, H és K bôség az elasztikus betétek 
és a varrás nélküli, ara Seamless eljárás. Az évszaknak megfelelôen 
a bélések borjúbôrbôl, meleg, mikroszálas vagy gyapjú anyagból, 
továbbá légáteresztô meshbôl készülnek. A felsôrészek anyaga és 
színe igazodik a ruházati trendekhez, legyen szó sima vagy külön-
bözô hatású, sportos borjú-, finom velúr- vagy puha nappabôrrôl.

Ki kell próbálni!
Szívesen fogadjuk azoknak a divatszektorban dolgozó szerkesz-
tôknek és bloggereknek az érdeklôdését, akik górcsô alá vennék 
és tesztelnék a divatos, kényelmi ara Fusion4 cipôt.
A kapcsolatot Janovszky Gergellyel, az ara cipôk képviselôjével 
tudják felvenni: info@ara-shoes.hu, 36/1-248-1217.

Innováció + új stratégia – ideje másképp gondolni az ara cipôkre! 

Divat és funkció

ara4Home

ara Seamless

 Hazai kollekciók 2017. ôsz–tél
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STEP INTO A WORLD OF UNPRECEDENTED COMFORT IN HIGH HEELS
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Azoknak, akik 

a divattal pénzt keresnek.

Szerezzen előnyt, fizessen elő Ön is!

www.divatmarketing.hu – ELŐFIZETÉS

Egy évre 7500 Ft + 375 Ft áfa

http://divatmarketing.hu/elofizetes/#jelentkezes

	Binder1s
	b1
	07tamaris
	11waldl
	31garko
	13marco
	09soliver
	43seibel
	44hazai

	Binder2s
	45hazai
	46hazai
	47hazai
	48hazai
	49hazai
	50ara
	51ara
	07tamaris
	b3




