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Márkái az s.Oliver Red Label, az s.Oliver Black Label és a Q/S desig-
ned by, emellett a vállalat portfóliójához tartozik a Triangle, a 
comma és a Liebeskind Berlin márka is.

Az s.Oliver világa
Világszerte lelkesednek érte, Németországban a márka 95%-os 
ismertségnek örvend. Fedômárkaként különbözô életstílusokat 
egyesít. Ezek az s.Oliver Red Label és az s.Oliver Black Label már-
kákban jutnak kifejezésre, és havonta változó kollekciókkal jelent-
keznek. A márkavilágot tizenegy licencvonal teszi teljessé. Minden 
s.Oliver-márka ismertetôjele a minôség, a kényelem és a kiváló 
ár-érték arány, ez a siker titka.

s.Oliver Red Label
A márka a stílus, a minôség, a fazon és az ár tekintetében min-
dig megfelelô választás. Ôszinte és stílusos, minden élethelyzetre 
megfelelô. Az egész család számára divatos és kényelmes megol-
dásokat kínál, a hétköznapok minden elvárását teljesíti. Laza, hite-
les, könnyen kombinálható, modern, színes és sportos. Természe-
tes anyagok felhasználásával, egyedi részletmegoldásokkal készül.

s.Oliver Black Label
A márka az alkalmi és üzleti divat széles spektrumát kínálja. Ele-
gáns módon kombinálja a luxusanyagokat és a klasszikus szabá-
sokat az s.Oliverre jellemzô kényelmes viselettel. A modellek ele-
gáns színvilágában a semleges tónusokat ízlésesen egészítik ki a 
hangsúlyosabb színakcentusok. A márka értékes, modern divatot 
kínál, de közben mindig egyszerû marad.

A comma márkavilága
Párizs, London, New York – a comma a nagy világvárosok divatjá-
nak letéteményese. Üzleti öltözet, mindennapi összeállítások vagy 
ünnepélyes megjelenés – a márka elbûvölôen nôies divatot kínál 
minden alkalomra, különleges hatást garantálva. Az év során tizen-
két kollekció nyújt folyamatos inspirációt az igényes nôk számára.

comma – Modern Business
Üzleti öltözet, mindennapi összeállítások vagy ünnepélyes megje-
lenés – a sokszínû választék nôies szabású, minôségi anyagokból 
áll. A klasszikus blézerek és blúzok mellett friss színû bôrdzsekiket 
és kabátokat is tartogat. Az év során tizenkét kollekció nyújt folya-
matos inspirációt az igényes, divat iránt lelkesedô nôk számára.

comma casual identity
A fiatal második vonal különleges mosott felületeivel és nyo-
mott mintáival hívja fel magára a figyelmet. A komplett összeál-
lítások szabásvariációi, anyagkeverése és az egyes darabok sok-
színû anyagfelhasználása elegáns üzleti vagy mindennapi stílust 

eredményez. Az összeállítások mindig tartogatnak különleges és 
nôies részletmegoldásokat.

A Liebeskind Berlin márkavilága
A pillanat, amikor ünnepelsz, mindegy, hogy miért. Ha nyersz, mert 
te találod ki a játékot. Ha a kifutó felé sétálsz. Ha a régiek között 
valami újat kezdesz. Ha a legszebbet kicsit még szebbé teszed. Ha 
átmulatod az éjszakát, és aztán valahová beesel, és még napokig 
benned él a buli. Ilyen Berlin. Ilyen a Liebeskind Berlin.

A Triangle márkavilága
Az öntudatos és boldog nôknek szól. Sutba veti a kliséket, az ósdi 
gondolkodásmódot, az összehangolt kollekciók és a személyes 
tanácsadás a lehetô legelônyösebb külsôt eredményezi. A csinos 
megjelenés záloga, egyszerre lezser, nôies és friss.

A Q/S designed by márkavilága
Az új városi márka a divat szerelmeseinek, a szívük mélyén lázadók-
nak, az igazi kalandoroknak és azoknak készül, akik a stílusukkal 
kommunikálnak, tudják, hogy az fontos. Laza, városi divat feltûnô 
szabással és innovatív optikákkal nôknek és férfiaknak. Az új már-
kaarculat fénypontja a nemzetközi hírû DJ, Robin Schulz megnye-
rése az együttmûködésre.

Múlt és jelen
Bernd Freier 1969-ben nyitotta meg elsô üzletét Würzburgban Sir 
Oliver néven. Ezt a regényhôs Twist Olivér után választotta, késôbb 
alakította át s.Oliverre. A márkát 1979. április 27-én jegyezték be. 
A nemzetközi cégcsoport 7800 fôt foglalkoztat. 1995 óta forgalma 
több mint négyszeresére nôtt; az egymilliárd eurós határt 2007-
ben sikerült átlépni. A 2009-ben felépített rottendorfi cégközpont-
ból hetente 2,8 millió ruhadarab indul útnak a világ különbözô tájai 
felé.
A vállalat maga irányítja a teljes folyamatot a fejlesztéstôl az érté-
kesítésig. Kollekcióit saját üzleteiben, partnerüzletekben, a soli-
ver.com online üzletben, „shop-in-shop” rendszerben, valamint 
nagykereskedelmi hálózatokon és csomagküldô szolgáltatásokon 
keresztül forgalmazza. Jelenleg 340 saját fenntartású üzletet és 
379 partnerüzletet lát el, továbbá 6138 üzletben és 3650 értékesí-
tési helyen van jelen termékeivel. Kereskedelmi partnereinek átfo-
gó vizuális értékesítési támogatást (Visual Merchandising Sup-
port) is nyújt.
Az s.Oliver több mint harminc országban van jelen. Ausztriában, 
Svájcban és a Benelux államokban 2003 óta saját leányvállala-
tok irányítják az üzleteket, és fontos piac Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Szlovénia és Horvátország is.

PARTNEREK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Európa egyik legnagyobb divat- és életstílus-vállalata partnerek jelentkezését várja

Butikból lett óriás
Az 1969-ben Bernd Freier által alapított s.Oliver-csoport néhány évtized alatt Európa egyik vezetô divatvállalatává 

fejlôdött. A konszern 2015-ben több mint 1,6 milliárd eurós forgalmat bonyolított le, nemzetközi szinten 7800 fônek 

ad munkát.
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2017. ÔSZI–TÉLI KOLLEKCIÓ  
a TREND2-ben!

Szeretettel meghívjuk a  
2017. március 7-én a Trend2 3.40.-es 
termében (2040 Budaörs Gyár u. 2.)  

tartandó 2017-es tavaszi–nyári  
sál-, kendô-, nyakkendô-kollekcióink 
elôrendelésére és aktuális ôszi–téli 

kollekcióink megtekintésére.

Kérjük, egyeztessen idôpontot 
magyarországi képviselônkkel,  
dr. Spielmann Erzsébettel a 

+43 69 910504395-ös telefonszámon, 
vagy exportmenedzserünkkel.  

Viktor Bozsánnal a +43 67 65960840-ös 
telefonszámon.

Amennyiben a fenti idôpont nem felelne 
meg, természetesen örömmel fogadjuk 
Önt vállalatunknál Bécsben is az MGC 
Fashion Park, Ebene C top C29-C36, 

Modecenterstrasse 22, A-1030 Wien címen.

SZERETETTEL VÁRJUK!

Ágazati hírek
Levél az NGM-nek a minimálbér-emelésrôl 

A Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) két társelnöke – Dr. Kokasné Dr. 
Palicska Lívia (Magyar Könnyûipari Szövetség) és Keleti Tamás (BDSZ, Textilszakszer-
vezet) – 2016. december 22-én levélben fordult az NGM-hez, rámutatva arra a prob-
lémára, amelyet ágazatunkban a minimálbér nagyarányú emelése okoz. 
Az NGM államtitkára válaszlevelében megértését fejezte ki, és felhívta az ágazat 
figyelmét a munkahelyek megôrzését támogató Azonnal cselekszünk címû prog-
ramra, amelynek keretében az érintett cégek támogatásra pályázhatnak. A pályá-
zat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjáról (www.ofa.
hu) tölthetô le.

Európai projekt magyar részvétellel a szakképzés  
elôsegítése érdekében 

2016. december 5-én tartották meg a TEXAPP projekt indító ülését. Az Erasmus+ 
program keretében a TEXAPP program a textil- és ruhaipar kkv-i számára létfontos-
ságú szakmunkás-utánpótlás támogatását célozza. A projektet az Euratex, a tex til- 
és ruhaipar európai szövetsége kezdeményezte és koordinálja. 
A projekt résztvevôi az ágazatban mûködô szakmai szövetségek az EU több orszá-
gából, köztük a Textilipari Mûszaki Tudományos Egyesület (TMTE). A projekt során 
felmérik a gyártó cégek munkaerô-utánpótlásának helyzetét, a gyakorlati szakkép-
zéssel kapcsolatos igényeket és lehetôségeket. 
A 2018. szeptemberig tartó projekt célja, hogy eszközöket, javaslatokat dolgozza-
nak ki a gyakorlati szakmunkásképzés optimalizálására.
A TMTE a tavalyi évben zárt le hasonló projektet a textilipari cégek energiahatékony-
ságának növelése témájában. A SET projektre vonatkozó információk megtalálha-
tók a TMTE honlapján (www.tmte.hu/set), ahol késôbb a TEXAPP projekt eseményei 
és eredményei is olvashatók lesznek.

A magyar cipô- és bôripar is belépett az ágazat  
európai szövetségébe

2016-tól a Magyar Könnyûipari Szövetség (MKSZ) tagja az európai cipôipari szövet-
ségnek (European Confederation of the Footwear Industry, a francia elnevezés alap-
ján rövidítve: CEC: http://cec-footwearindustry.eu), valamint az európai bôripari szö-
vetségnek (COTANCE: http://www.euroleather.com/) is. 
Az MKSZ, amelynek a textil- és ruhaipari cégeken kívül a magyar bôr- és cipôipar 
munkaadóit tömörítô Bôr- és Cipôipari Egyesülés (BCE) is a tagja, a jövôben aktív sze-
repet kíván vállalni a bôr- és cipôipari ágazat nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésé-
ben. Az MKSZ képviseletében a BCE fog részt venni a CEC és a COTANCE munkájában. 
A CEC tagjai (Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Olaszország, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország és Nagy-Britannia) 
együttesen az európai cipôipar 88%-át képviselik.

http://www.ofa.hu
http://www.ofa.hu
http://www.tmte.hu/set
http://cec-footwearindustry.eu
http://www.euroleather.com/
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Az Olimara 2017. ôszi–téli kollekciójának 
színvilága a legfagyosabb téli napokat is 
megolvasztja a tûzpiros szín szenvedélyé-
vel, a smaragdzölddel, a halvány rózsaszín-
nel és az éjszaka hívogató színeivel, nem 
feledve az ôszies árnyalatokat sem, mint a 
camel, a tengerészkék és a fekete. A klasz-
szikus sziluettek mindegyike szépen mutat 
a V-kivágásnak és a keresztezô fazonok-
nak köszönhetôen. Az exkluzív nyomatok, 
harangujjú ruhák, az overallok áttetszô-
sége és ragyogása tökéletes kombinációt 
teremt a modern és a hagyományos stí-
lus között.
Az évszak sajátosságaihoz igazodva a ter-
vezôk azokra a hölgyekre is gondoltak, 
akik a szélsôséges idôjárásban is meg sze-
retnék tartani kifinomult stílusukat. A bár-
sony melegsége, a kötött anyagok kényel-
me és a bôr eleganciája jellemzi a 2017–18-as 

kabátok és dzsekik struktúráját. A szôrme-
gallérok melegérzetet keltenek, az aranyló 
részletek megkülönböztethetôvé tesznek, 
a rátûzött drágakövek pedig arra emlékez-
tetik viselôjét, hogy a hûvös napok ellené-
re is lehet elegáns a megjelenése.

Rose Resort kollekció
Öltöztesse fel a legkülönlegesebb pillana-
tokat a Rose legújabb Resort kollekciójá-
val! Nôies, lázadó hölgyeknek készült, akik-
ben finom romantika lakozik. A kollekció 
ügyel minden apró részletre, nagy figyelmet 
szentel a különbözô viseletek végsô meg-
jelenésére. A szatén, a bársony és a csipke 
tökéletes kombináció a felejthetetlen ese-
mények megünneplésére. A kabátok, dzse-
kik, stólák és bolerók úgy festenek, akár egy 
ékszer a finom hímzések és strasszok egy-
velegében. A Rose minden egyes darabjának 

egyedi személyiséget kölcsönöz a különle-
ges és idôtlen tervezés.

Új nôi és férfidivatmárkák
A Grandtex.EU Kft. 2016-ban új nôi és férfi-
divatmárkákkal tört be a magyar a piacra. 
A 26 éve mûködô családi vállalkozás évti-
zedek óta sikeresen képviselteti magát 
Szlovákiában és Csehországban. Magyar-
országon 2016 márciusában nyitotta meg 
bemutatótermét a Trend2 Divat-nagykeres-
kedelmi Központban. A vállalkozás fôként 
spanyol, olasz, portugál és lengyel már-
kák forgalmazásával foglalkozik. Választé-
kában megtalálhatók prémiumkategóriás 
nôi és férfi alkalmi viseletek, emellett fog-
lalkozik versenyképes, a divatos hétközna-
pokra készülô márkák forgalmazásával is 
azok számára, akiknek fontos az igényes 
megjelenés.

Minden, amit az Olimara 2017/18. ôszi–téli kollekciójáról érdemes tudni

Tûzpiros szenvedély

FORGALMAZÓ: 
Grandtex.EU Kft. • 9028 Gyôr, Erfurti út 11. • Tel.: 06/30-473-5363 

E-mail: grandtex16@gmail.com • Facebook: Grandtex.EU Kft.

A Grandtex.EU Kft. márkái a Trend2 Divat-nagykereskedelmi Központ legfelsô szintjén, a 3.12-3.13-as számú bemutatótermek-
ben tekinthetôk meg, és ugyanitt elôrendelhetôk.A vállalkozás országszerte várja a viszonteladók jelentkezését, prémiummár-

kái esetében kizárólagosságot nyújt az adott településen.

mailto:grandtex16@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=Grandtex.EU%20Kft.&init=mag_glass&tas=0.8631734458253422&search_first_focus=1492772208473
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volt. A cél az, hogy a vállalatot, amely ma egy hagyományos utcai 
kiskereskedô cég, tagsági alapon mûködô üzleti modellre állítsák 
át. Az intézkedéssorozat a gyenge karácsonyi szezon után vette 
kezdetét. Novemberben és decemberben a csoport területegy-
ségre számítva 12-13%-os visszaesést szenvedett el. Annak érde-
kében, hogy tôkét szabadítsanak fel, a Sears 900 millió dollárért 
eladja a Craftsman szerszámmárkát a Black & Deckernek, és fon-
tolgatja ingatlanok eladását is. Ezenfelül a csoport új, kb. 500 mil-
lió dolláros hitelt vesz fel. 

ÚJ BEVÁSÁRLÓKÖZPONT NYÍLT KATARBAN
 
Hivatalosan megnyitotta kapuit a Mall of Quatar, Katar vado-
natúj bevásárlóközpontja, amely 500 ezer m2-en nyújt innovatív 
vásárlási, csúcskategóriás rekreációs és szabadidôs lehetôsége-
ket. A központ az ún. soft megnyitás, vagyis a próbaüzem kere-
tében decemberben nyílt meg a látogatók elôtt. Az elsô látoga-
tók között természetesen ott voltak a média képviselôi, akiket a 
menedzsment tagjai üdvözöltek, mielôtt bejárták volna a Mall 
of Quatar helyiségeit és sorra látogatták a már mûködô bérlôket, 

többek között a kozmeti-
kumokat, divatterméke-
ket és lakáskultúra-ter-
mékeket kínáló üzleteket 
és éttermeket. 
Az Al Mulla-csoport köz-
leménye így összegezett: 
„A bevásárlóközpont-kul-
túra nagy szerepet játszik 

a Közel-Keleten, különösen az Öböl menti államokban. Célunk, 
hogy összehozzuk a bevásárlóközpontban szerzett élményt és az 
innovatív kínálatot. Megteremtjük a bevásárlóközpontok regio-
nális szabványát, megvalósítva a retailtainment, vagyis a kiske-
reskedelmi marketing és a szórakoztatás összekapcsolásának 
koncepcióját.”

TÖMEGES ELBOCSÁTÁSOK A MACY’SNÉL

A gyenge karácsonyi szezont követôen a Macy’s Inc (New York) 
tavasszal 63 boltját bezárja, elbocsát több mint tízezer alkalma-
zottat, és értékesít három ingatlant. Az áruházlánc, amelynek 
része a Bloomingdale’s és a Bluemercury is, azt nyilatkozta, hogy 
ezekkel az intézkedésekkel tôke szabadul fel a növekedésre irá-
nyuló kezdeményezések javára. Szó van az offprice koncepció, 
a Macy’s Backstage kifejlesztésérôl, az online üzlet kiépítésérôl 
Kínában, valamint a Macy’s többcsatornás értékesítésének haté-
konyabbá tételérôl.
2016 utolsó két hónapjában a konszern területegységre számít-
va 2,7%-os bevételcsökkenést könyvelt el. Különösen gyengén 
szerepeltek a táskák és az órák, ami ismét lenullázta azt a növe-
kedést, amelyet a ruházat, a valódi ékszerek és a lakástextília ért 
el. A romló eredmények miatt a Macy’s éves nyereségprognózisát 
részvényenként 3,15–3,40 dollárról, 2,95–3,10 dollárra csökkentet-
te. Jelenleg a Macy’s 730 üzletet mûködtet az Egyesült Államok-
ban. A most bejelentett 63 boltbezárás az augusztusban bejelen-
tett 100-as boltbezárás része. Hármat már bezártak, két további 
bolt nyáron húzza le a rolót.
Mindez 3900 állás megszûnését jelenti, további 6200 állás a 
menedzsmentszinteken végrehajtandó szigorítások következ-
tében szûnik meg. Ezenfelül Macy’s üzleteket értékesítenek San 

Franciscóban, Portlandban és Minneapolisban különbözô ingat-
lanos cégeknek. San Franciscóban végül valószínûleg visszabérlik 
az üzletet. Az átszervezés által a Macy’s Inc 2017-tôl évente mint-
egy 550 millió dollárt (523 millió euró) fog megtakarítani, ebbôl 
mintegy 250 millió dollárt beruházásokra fog fordítani.

MEGMENEKÜLHET A STEFANEL

Új reménysugár jelent meg az évek óta veszteséges hagyományos 
olasz divatmárka, a Stefanel egén: az Oxy Capital és az Attestor 
Capital befektetôcégek érdeklôdnek a cégben való részesedés 
megszerzése iránt. 
A céljuk az, hogy az adósságokat átstrukturálják, és a cégbe friss 
tôkét vigyenek be.

ARA ESKÜVÔI KOLLEKCIÓ: EGY CSODÁLATOS PÁR

Az ara fennállása óta elôször prémiumminôségû menyasszonyi 
cipôket kínál a legkülönlegesebb napra. Az ünnepi kollekció mot-
tója: Az én napom, az én cipôm, amely tökéletesen tükrözi a pil-
lanat szellemiségét.
Ahhoz, hogy az esküvôi cipôk tökéletes társak legyenek ezen 
az emlékezetes napon, komoly elvárásoknak kell megfelelniük. 
Az egyedi stílus és a magas fokú kényelem kombinációja igazi 
remekmûveket eredményezett. Az ara egyet jelent az elsô osztá-
lyú szaktudással, a részletekre fordított kimagasló figyelemmel 
és a stílusos megjelenéssel. 
Az esküvôi cipô nemcsak a szertartásra megfelelô választás, 
hanem a táncparkettre is – a speciális talpkialakításnak köszön-
hetôen ott is viselôje hû társa marad.
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Férfikötöttáru, ing, póló
A kollekció zárt, kompakt és könnyen érthetô hatást kelt. Tovább-
ra is nagyon visszafogottan jelentkeznek a márkafeliratok és a folt-
minták díszítôelemei. Újra megjelennek a mohahímzések, illetve a 
zseníliaapplikációk. A kötött és a hurkolt közötti átmenet elmosó-
dik. A hurkoltnak látszó kötött modellek és a kötöttnek látszó hurkolt 
termékek új, jól forgalmazható fazonokban jelentkeznek. Így példá-
ul a kötött felsôrészeken is megjelennek a kapucnik. A kapucni álta-
lában is fontos, divatos, ugyanakkor praktikus elem.
A tartós kék hullámnak megfelelôen számos modell farmeranyaggal 
készül – nyomott mintás változatban dekorációként, betétként vagy 
egyéb részletmegoldásként. Emellett számos klasszikus minta, pl. 
finom kárómintás szövet is díszíti a modelleket. A vásárlók kívánsá-
gának megfelelôen világosabb és színesebb téli kollekciók készültek.
A zöld sem hiányozhat a divatos kollekcióból. A célcsoportra han-
golt optimális tónus a vadászzöld és a keki között helyezkedik el.
A kisebb gallér trendje a pólóingeknél már régóta tartja magát. 
Az ingszegmensbôl most az ún. Mao-gallér kerül át a pólókra.

Nôi blúzok, felsôk
A kollekció egymással harmonizáló 
ellentétekkel játszik. Új formák, izgal-
mas anyagok, harmonikus színkép és 
lépten-nyomon felbukkanó új kombi-
nációk jelennek meg benne – a divat így 
hat az érzelmekre, így okoz örömöt fel-
használóinak. A különbözô bôségek és 
hosszak játéka új szintre lép. Kellemes 
viselési kényelmet nyújtó anyagok, vala-
mint divatos kézjegy jellemzi a nôi fel-
sôruházati kollekciót.

A kötött szegmens fénypontjai kontrasztos színvilágú bélésszö-
vettel, tweedoptikájú szálakkal, decens, lurexfényû cérnákkal, 
kötött és hálós felületek kombinációjával hívják fel magukra a 
figyelmet. A divatosság szempontjából fontosak a mosott opti-
kák, a flammé szálak, a cloqué optikájú struktúrák és az elma-
radhatatlan anyagkeverések.
A rendkívül meggyôzô ár-érték arányú összeállítás és a rendkívül 
magas kalkuláció igen kedvezô a kereskedelem számára.

Nôi hálóruhadivat
A Hajo hálóruhái között mindenki rábukkanhat az ízlésének és 
kényelmi elvárásainak megfelelô, szerethetô darabokra: fiatalos és 
pimasz, hagyományos, visszafogottan elegáns és nemes modellek 
egyaránt megtalálhatók a kínálatban. A 105 hálóruhamodellbôl álló 
kínálat divatos otthoni öltözékekkel és wellnesskabátokkal egészül 
ki. A kollekciót a stílusok modern sokszínûsége és egyéb új anya-
gok fémjelzik.

Színtémák: Apparoll-vörös, melegpiros tónusok 
és rubin, a klasszikus gyûrûk új elrendezésben, a 
kárók szürkés árnyalatokkal és elefántcsontszí-
nekkel késztetnek álmodozásra.

Férfihálóruha-divat
A Hajo új ôszi–téli kollekciójának különlegessé-
ge a jól bevált anyagminôségek újszerûségében 
rejlik. Az összeállítás spektruma az elegánstól a 
kortalanul modern mintázatú modellekig terjed. 
A klasszikus csíkok és vízszintes sávok mellett 
finom, szálban színezett gyûrûk gondoskodnak 
a vonzó színátmenetekrôl. Flamé, illetve min-
tás szálakkal díszített sportos modellek, vala-
mint grafikus mikro- és írásminták egészítik ki 
a kollekciót.

Ismerkedjen meg a Hajo sokszínû 2017/18. ôszi–téli kínálatával!

Prága kulisszái elôtt
Prága, az aranyváros inspirálta a hajo Polo & Sportswear 

2017/18-as ôszi–téli kollekcióját. A kultúra és a zene 

városa ideális kulisszát nyújt az új nôi felsôruházati 

összeállításhoz.

Elôrendelési idôszak 
2017. február 16–26. között 

Helyszín: Trend2 Divat- 

nagykereskedelmi Központ

3. szint,  

3.40 bemutatóterem 

Idôpont-egyeztetés: 

Góra & Góra Kft. 

Kalamár Valéria 

Tel.: 06/20-502-6395 vagy

gora.laszlo@yahoo.com 

Honlap:  

www.hajo-mode.com 

www.hajo-nachtmode.com 

mailto:gora.laszlo@yahoo.com
http://www.hajo-mode.com
http://www.hajo-nachtmode.com


DIVAT  |

 20|      DIVATMARKETING    2017/3

Termékcsoportok
Vattázott kabátok, könnyû, zakóhoz köze-
lítô dzsekik, bomberdzsekik gyapjúból, 
technikai anyagokból és érdekes részlete-
ket felvonultató gyapjúhatású anyagból. 
A szezon újdonságai a dzsörzé- és kötött 
optikájú, bebújós és állógalléros kabátok.
Az öltöny kilép az üzleti viselet szegmen-
sébôl. A joggpant mellett megjelenik a haj-
szálcsíkos dzsörzé és a letisztult, technikai 
értelmezésû jogg suit.
A keskeny szabású zakókat bôvebb nad-
rágfazonokkal lehet kombinálni. A különál-
ló zakók dzsörzé és kötött optikával domi-
nálnak. A steppelés a beltéri viseletben is 
megjelenik, a mellények számos variáció-
ban elérhetôk. A nadrágok mind keskeny 
formában, mind laza, ráncolt, répa vagy 
cargo interpretációban érdekesek.
Az ingek sziluettje karcsú, gallérja kisebb. 
Az apró minták jól kiegészítik a csíkokat 
és a kockákat.
A kötött felületeken finom csíkok és árnya-
latok, különbözô anyagok láthatók. Kapuc-
nis és letisztult pulóverek egészítik ki az 
összeállítást.

Anyagok és minták
Hódít az anyagok keverése. A gyapjú anya-
gok a technikai vászonnal, a kötött és 
dzsörzé felületek a puplinnal és nejlon-
nal állnak párban. A merinógyapjú spor-
tos hangulatot kölcsönöz a modelleknek. 
A dzsekiknél és kabátoknál fontosak a csí-
kok – mindegy hogy dzsörzé vagy gyap-
jú, durva kötésû változatban. Az öltö-
nyök gabardin stílusban, új gyapjú-pamut 
anyagkeveréssel készülnek, nagy méretû 
kárómintákkal, mouline optikával és retró 
struktúrákkal.

Színek
Augusztusban a kékek dominálnak, erôtel-
jes barnákkal, sötét dióbarna, világos teve-
szín és szürkés árnyalatok dobják fel. Szep-
temberben olajzöld és mélyvörös tónusok 

keverednek az agyagos kék, tevebarna 
és szürkés színekkel. Mélyfekete és szür-
ke árnyalatok uralják az október színvilá-
gát, összhangban a réz és a teve barnás 
tónusaival.

s.Oliver Black Label  
nôi kollekció
A modellek akár üzleti tárgyaláson, akár 
különleges alkalmakkor helytállnak – a 
márka optimálisan kombinálja a kényel-
met a tökéletes szabással és az új meg-
oldásokkal. Minôségi anyagok, értéket 
sugárzó színösszeállítás és a részletek 
iránti elkötelezettség hívja fel magára a 
figyelmet. 
Három, egymást inspiráló téma alkotja a 
havi kollekciókat, középpontban a spor-
tos athleisure-stílussal. A letisztult opti-
kákat buja, dekoratív stílus ellensúlyozza, 
kiemelve a kontrasztok fontosságát. Szí-
nek: törtfehér, szürke, tevebarna, sötétkék, 
konyak, szürkésbarna. Fénypontok: égetett 
tök, papaja, fényes benzin, királykék, pad-
lizsán és fukszia.

Allday Active Lab
Az athleisure viselet ötvözi a sportos és 
az elegáns stílust – divatos teret enged 
a technikai anyagok, a durva kötésû és a 
dzsörzé felületek találkozásának. 
Helyet kapnak a lakkozott és gumíro-
zott kötések és a sûrû interlock anyagok 
is. Az összkép természetes és újszerû: pl. 
magas derekú Marlene nadrág bô, boxy 
pulóverrel vagy a hasat szabadon hagyó 
cropped felsôvel. 
A keskeny nadrágok testre simulnak. Meg-
jelennek a szaténblúzok, a sportos puló-
verek és a kapucnis felsôk, dominálnak a 
tömb- és galloncsíkok. A kerek fémes ele-
mek az ingeken, a pulóvereken, a nadrá-
gok oldalán, cipzárhúzóként vagy nyomó-
gombként köszönnek vissza.
Kulcsfontosságú összeállítások: tréning-
nadrág stílusú bô nadrág méretes kabáttal, 

midi ceruzaszoknya blúzhatású, logós 
pulóverrel.

DayToNight Lab
Elôtérbe kerül a fényûzô stílus: lakk, bár-
sony, szatén, pan-bársony és sifon anya-
gok, arany-jacquard, csipkék, flitterek, sza-
lagok, aranypaszományok, díszes blúzok, 
bô ujjú felsôk, fodrok, állógalléros és comb 
alakú ingujjú variációk. A bársony kötelezô 
a blúzoknál és a blézereknél. A piheköny-
nyû berakások vádliig érô szoknyákkal, 
aranyszínû jacquardnadrágokkal és bár-
sony Marlene-variációkkal alkotnak kom-
binációkat. A játékos romantikus elemeket 
– pl. virágos blúz feltûnô bôrszoknyával 
– buja, testre simuló modellek ellensú-
lyozzák. Újak a nôies maxiruhák rockos 
motorosdzsekikkel.
Kulcsfontosságú összeállítások: midiru-
ha fémes toppal, férfias, ¾-es haranguj-
jú kabáttal, valamint Wide Corduroy nad-
rág szaténblúzzal, nagy, kerek húzójú 
cipzárral.

Cross Heritage Lab
Heringszálkák, finom kárómintás szövetek, 
hajszálcsíkok és Salt & Pepper találkozik az 
elasztikus és dzsörzé anyagokkal. A férfias 
megjelenés a kényelmes szabásnak és az 
elomló anyagoknak köszönhetôen trendi 
is. Divatos feszültséget keltenek a felsôré-
szeken a selyem és sifon, valamint az alsó-
részeken a nyersebb anyagok. A sziluett 
tiszta és modern, nagy méretû és O alakú 
modellekkel, a nadrágok Marlene-stílus-
ban, rövidített hosszal vagy a cullotte 
hosszabb verzióival harmonizálnak.
A kabátok és a maxi boyfriend blézerek, a 
kétsoros megoldások és az egyenruha stí-
lusú modellek kontrasztot alkotnak a rövid 
szoknyákkal és ruhákkal. 
Kulcsfontosságú összeállítások: kockás 
dzseki caban stílusban.

PARTNEREK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

s.Oliver Black Label – 2017. ôszi/téli kollekciójelentés

A komfort az új luxus
Ezzel a mottóval mutatja be 2017. ôszi/téli nôi- és férfikollekcióját az s.Oliver Black Label. A kényelmes dzsörzé és 

kötött optikák minden termékcsoportban fontosak, a formális és mindennapi stílus egymást inspirálja. Az athleisure 

téma bekúszik a kollekcióba, a részletek azonban sosem válnak tolakodóvá. Hangsúlyossá válik az anyagok laza 

keverése.
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S.OLIVER FASHION HUNGARY
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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/
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