KOLEKCJA GUESS JEANS WIOSNA/LATO 2014

NASTRÓJ KOLEKCJI
Ona to Rockowa Muza inspirowana glam-rockowym stylem tworzącym eklektyczny i bardzo modny look.
On - Rockowy Dandys z super stylową i niekonwencjonalną garderobą. Motywem przewodnim stylizacji
obojga jest bunt. Przejawia się on w strojach na każdą okazję - niezależnie czy jest to wieczorne wyjście
czy wakacyjny wyjazd.
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
Kolekcja Wiosna/Lato 2014 bazuje przede wszystkim na łączeniu ze sobą różnych tkanin i kolorów
nawiązujących do stylu rockowego. Dla Niej wiosna 2014 to przede wszystkim elementy stylu
motocyklowego – kotrastujące bloki kolorystyczne i super elastyczne materiały. Zamsz łaczymy z
czarnym powlekanym denimem, a wysokiej klasy jeans z imitacją skóry. Na lato 2014 proponujemy
natomiast efekt pęknięć oraz printy na farbowanych materiałach. Kolejny zabieg, który zastosowaliśmy
to wycinane laserowo hafty na potraktowanych wybielaczem tkaninach w kolorze indygo oraz na
farbowanym na biało denimie. Stylizacje dla Niego są inspirowane stylem rockowym. W przypadku
kurtek motocyklowych zastosowano połączenie dwóch różnych materiałów takich jak skóra ekologiczna
z bawełną lub denim z bawełną.
FAKTURA I WYKOŃCZENIA
W sezonie Wiosna/Lato w 2014 w szafie każdej GUESS Girl na pewno nie może zabraknąć elementów
metalicznych. Efekt wybielania na związaniach materiałów oraz wykorzystanie sprayu to motywy
przewodni na wiosnę. Latem będzie natomiast dominować faktura imitująca siateczkę pęknięć na
powierzchni. W denimie motywem przewodnim sezonu będzie efekt vintage – znoszony, sprany,
podarty i reperowany jeans ze świecącymi elementami. Metaliczne wykończenia na tkaninach o
podwójnym splocie oraz dwutonowe kombinacje kolorystyczne to nowa propozycja dla Mężczyzny
GUESS. Wiosna 2014 to również czas vintage w połączeniu ze skórzanymi wykończeniami, podwójnymi
kolorami oraz delikatnie farbowanymi tkaninami z zamierzonym efektem rozerwania i niewykończenia.
Całość spójnie utrzymana w klimacie rockowego buntu.

KOLORYSTYKA
Wczesną wiosną wśród kolorów dominować będą: czerwony, czarny i szary. Zaraz za nimi pojawią się
naturalne barwy takie jak odcienie różu i zieleni z domieszką miedzi w drugiej częsci sezonu. Latem
natomiast królować będzie indygo oraz biały. Paleta kolorów dla Niego to gra pomiędzy ciemnymi i
jasnymi odcieniami. W tym sezonie pierwsze skrzypce będzie grała głęboka czerń i czysta biel, które
kontrastują z mocną i intensywną czerwienią oraz topaz. Późniejsze lato to dominacja mieszanki indygo z
bielą i beżem oraz butelkowej zieleni i słonecznego żółtego.
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TOREBKI I BUTY – KOLEKCJA GUESS NA SEZON WIOSNA/LATO 2014

W kolekcji torebek i butów na sezon Wiosna/Lato 2014 GUESS proponuje połączenie czystej kobiecości ze
zmysłowością w modzie. Wszystkie główne trendy sezonu zostały przedstawione w sposób typowy dla
GUESS – dużo radości, zabawy i flirtu. Marka przygotowała dla swoich Klientów propozycje na każdą
okazję.
ALMOST FAMOUS, czyli tam gdzie elegancja i szyk łączą się z ekstrawagancją. Zawsze z klasą – jej
torebki są niczym ultra kobiece dodatki z odrobiną finezji. Kształty są proste, inspirowane stylem retro, z
ornamentami jak z kosztownej bransolety, nadającymi ponadczasową subtelność. Super modne wycięcia
przybrane maleńkimi ćwiekami, grochy, kwiaty i paski na kultowych listonoszkach oraz kuferkach, którym po
prostu nie sposób się oprzeć. Saffiano występuje w szerokiej gamie kolorystycznej: cukierkowy róż, mrożona
mięta, indygo oraz świeża biel. Tłoczone logo, kultowa kombinacja finezyjnych nacięć w delikatnych
odcieniach oraz charakterystyczne dla tego sezonu zapięcie na pasku z maleńką kłódką. Obuwie dla niej
charakteryzuje się klasyczną elegancją – szpilki w szpic, buty bez pięt oraz kobiece sandały. W sezonie
Wiosna/Lato 2014 szafę z butami uzupełniają koturny i niskie platformy z super modnymi detalami takimi jak
bransoletki wokół kostki, słupki oraz oversizowe łańcuchy.

URBAN HAVANA, czyli klimat Dzikiego Zachodu w połączeniu z wyrafinowanym szykiem. Seksowne oczka
imitujące otwory na sznurowadła, kaskady z frędzli oraz uchwyty w formie grubych splotów łańcuchów
nadają torebkom luźny i niezobowiązujący charakter. Gama kolorystyczna jest szeroka – klasyczna czerń,
mleczny, camel i jagoda; sporadycznie pojawia się także pomarańcz, zieleń i koral. W tym sezonie również
plecione torby są kolorowe – czarno-białe wzory łączą się z zielenią, szarości i biel rozjaśniono koralem, a
jasnoniebieski pojawia się w połączeniu z camelem i bielą. Tego typu połączenie występuje głównie na
torebkach z klapą, listonoszkach, torbach z uchwytem oraz oczywiście na maleńkich torebkach do ręki.
Pozostałe kluczowe modele to słomiane torby w pasy świetne na niezobowiązujące spotkania – występują w
połączeniu z wyrafinowaną czernią oraz bardziej finezyjnym pomarańczem. Kultowy model Tremont z
przednią kieszenią w kształcie koperty oraz paskiem w centralnym miejscu dodającym klasycznego looku,
występuje w wielu wersjach kolorystycznych i materiałowych – od struktury imitującej skórę strusia poprzez
granulkową aż do delikatnie połyskującej faktury imitującej skórę słonia z eksplozją ćwieków. Wysadzane
kryształami górskimi oraz kolorowymi mikro ćwiekami kopertówki w kolorach czarnym oraz nude, pokryte
włosiem z kucyków stylizowanym na print leoparda są wręcz idealnym dodatkiem na wieczór. Sandały
występują w wersji z asymetrycznymi wycięciami oraz klamrami i wieloma paskami. Koturny, szpilki, botki
oraz letnie kozaki z delikatnej skóry i zamszu są zdobione łańcuchami i małymi ćwiekami typowo dla
klimatów latynoskich w wersji glamour.
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GUESS LUXE - KOLEKCJA SKÓRZANYCH TOREB NA SEZON WIOSNA/LATO 2014

Klasyka to motyw przewodni na sezon Wiosna/Lato 2014 w kolekcji skórzanych torebek GUESS
Luxe. Funkcjonalne listonoszki, eleganckie torby z klapą, inspirowane modą lat 70-tych torebki
hobo, jak również minimalistyczne kopertówki z najlepszej skóry cielęcej nadają naturalny, świeży i
bardzo modny charakter. Paleta kolorów opiera się na kontrastach – koniak w połączeniu z nude,
biały i szary z lila, pomarańcz z różem, a klasyczna czerń z bielą i świecącym serbrem. Delikatne
metalowe lamówki, plecione wzory oraz pikowania są uzupełnione przepięknymi, wyrafinowanymi
złotymi zdobieniami.
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Warszawa, 9 października 2013 r.
Informacja prasowa

Wielka akcja charytatywna
VIVA! Najpiękniejsi. I Ty możesz sięgnąć gwiazd
24 października - już po raz trzeci - dwutygodnik VIVA! (Edipresse Polska SA) ogłosi kolejną edycję
wielkiej akcji charytatywnej VIVA! Najpiękniejsi. I Ty Możesz sięgnąć gwiazd.
VIVA! Najpiękniejsi to plebiscyt, w którym czytelnicy dwutygodnika VIVA! wybierają najbardziej
cenionych bohaterów życia publicznego. Od 2011 roku plebiscyt jest połączony z akcją charytatywną
I Ty możesz sięgnąć gwiazd, dedykowaną utalentowanym dzieciom wychowywanym w rodzinnych
domach dziecka oraz rodzinach zastępczych. Tylko w minionym roku dziewiętnaścioro wybitnie
utalentowanych dzieci otrzymało stypendia, dzięki którym mogły kontynuować naukę oraz rozwój
swoich umiejętności. Honorowy patronat nad zeszłoroczną akcją objął Rzecznik Praw Dziecka.
Wielki finał plebiscytu będzie emitowany 10 lutego 2014 roku przez TVP2.
Stypendystów akcji można wesprzeć przekazując darowiznę na konto Fundacji Przyjaciółka (35 1880
0009 0000 0011 0139 1025). Honorową Kapitułę akcji tworzą dotychczasowi laureaci plebiscytu,
którzy wystąpili również w promującym ją teledysku. Zwycięzcy tegorocznej 12. edycji VIVA!
Najpiękniejsi dołączą do Kapituły, która podejmie decyzję o wyborze dzieci do programów
stypendialnych.
W tej edycji również marka GUESS wspiera akcję charytatywną VIVA! Najpiękniejsi. I ty możesz
sięgnąć gwiazd, poprzez zorganizowanie akcji, do której zaproszono takie gwiazdy jak: Anna
Czartoryska-Niemczycka, Joanna Horodyńska, Katarzyna Zielińska, Tomasz Sadurski, Radosław
Majdan oraz zespół Afromental. Gwiazdy zaprojektują denimowe kurtki, które następnie zostaną
zlicytowane 21 listopada podczas GUESS Denim Party. Całkowity dochód z aukcji zasili fundusz
stypendialny akcji charytatywnej VIVA!Najpiękniejsi. I ty możesz sięgnąć gwiazd.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie dwutygodnika VIVA!: www.viva.pl.
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