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EDITORIAL
Vážení zákazníci,
právě držíte v rukou naše pilotní číslo Bellinda magazínu, který bude vycházet dvakrát  
ročně, stejně jako uvádíme dvakrát do roka naši Bellinda kolekci. 

Provedeme vás novinkami v Bellindě pro období 
Podzim/Zima 2018, ze kterých  mnozí z vás jistě oce-
ní neprůhlednou variantu punčochových kalhot 
Absolut resist 60 DEN. K dlouhým podzimním 
i zimním večerům neodmyslitelně patří pohodlí, 
dobrá káva, knížka, a proto přicházíme s měkoučký-
mi ponožkami HOME, které byly speciálně navrže-
ny pro „pohodové“ příležitosti! 

Ohlédneme se za jarní kampaní se zpěvačkou 
Monikou Bagárovou a s bloggerkami, kde zjistíte, 

jaké byly ohlasy a reakce na naše nové ponožkosi-
lonky Sneakerstyle. Seznámíme vás s našimi úspě-
chy a také se spoluprací s nadací Mamma HELP, se 
kterou se zapojujeme již podruhé do projektu  
„Říjen v růžové“. 

Nezapomeňte nahlédnout i na naše sociální sítě, 
kde si můžete zasoutěžit a vyhrát naše bláznivé  
a barevné CRAZY ponožky v dárkovém balení. 

Věříme, že Bellinda magazín se stane vašim pří-
jemným společníkem!
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Podzim – čas zemitých barev, teplých čajů, svíček a hlavně 
fashion weeků. Módní návrháři nezaháleli a opět si pro nás 
nachystali spoustu zajímavých trendů, které by vám  
v podzimním šatníku rozhodně neměly chybět. Které to 
jsou?

Barva letošního podzimu: 
sytě červená
Je to oficiální. Letošní podzim 
bude smyslný, energický a roz-
hodně ne ponurý. Jeho dvorní 
barvou se stala sytě červená, kte-
rá vás bude chtít vidět ve svých 
odstínech zahalenou od hlavy až 
k patě. Než na sebe tedy s přícho-
dem sychravého počasí vezmete 
podobu šedé myšky, vyzkoušejte 
si, jak by vám to slušelo v něčem 
ohnivém.

„Zlaté hromnice“ slaví 
comeback
Než vám odhalíme další trend, 
zabrousíme trochu do filmografie 
80. let, konkrétně do filmu Bota 

jménem Melichar. Snímek odráží 
dobu módních kousků jako přes 
kopírák, z  nichž se jen máloko-
mu podařilo vybočit. Není tedy 
divu, že ikonické „zlaté hromnice“ 
z Tuzexu, které byly ve skuteč-
nosti stříbrné, způsobily tehdy ve 
filmu pěkný rozruch. Způsobí ho 
ovšem i letos, neboť právě extra-
vagantní lesklé kozačky slaví velký 
comeback! A pamatujte - čím více 
třpytek a oslnivé záře, tím lépe.

Kostky jsou vrženy
Ani letošní podzim se neobejde 
bez kostek. Vzor kostky se  
dotkne především sak, kabátů, 
šatů a pouzdrových sukní v  tzv. 
midi délce. Pokud stále nic kost-

Trendy 2018:  
Víme, v čem zazáříte 
na podzim
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Věděli jste, 
že…

1. během naší podzimní kam-
paně s blogerkami na novinky 
Cool a Sneakerstyle punčocho-
vé kalhoty byl na Instagramu 
stejný počet zhlédnutí jako je 
obyvatel v Ústeckém kraji. 

2. během loňských Vánoc jsme 
prodali Crazy ponožek tolik, že 
kdybychom je poskládali zabale-
né za sebe, dostali bychom se  
z Prahy do Los Angeles.

3. ponožky Invisible a balerín-
kové ponožky se staly nejpro-
dávanějšími výrobky letošního 
tropického léta.

4. díky úspěchu punčochových 
kalhot COOL plánujeme rozší-
řit naši  nabídku o vel ikost 
XL i na dalších produktech – Fit in 
Form a Figura. 

kovaného ve skříni nemáte, určitě 
to napravte. Sukni nebo šaty pak 
nezapomeňte doplnit o kvalitní 
punčocháče. Takové, které per-
fektně sedí, neshrnují se a zahřejí, 
najdete právě u nás.

Nylonové kabáty
Návrháři jako Michael Kors nebo 
Stella McCartney nám v  rámci 
svých módních přehlídek dali na-
jevo, že podzimní kabáty budou 
lehké, skladné a nemačkavé, a to 
právě díky nylonu. Sytě červený 
trenčkot vám dodá trochu paříž-
ského šarmu a béžový zase špet-
ku britské sofistikovanosti. 

Široké pásky
Určitě si vzpomínáte na módní 
vlnu širokých pásků s masivní 
přezkou. Někdo je miloval, někdo 
nenáviděl, jedno je však jisté, le-
tošní podzim opasková tsunami 
znovu udeří a zvýrazněným pa-
sům dá zelenou.
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Sneakerstyle & Cool 
na sociálních sítích
  • Ohlédnutí za jarní kampaní 2018 •

K jaru patří punčochy a naše novinky vy-
zkoušela velká jména ze světa showbusi-
nessu. Naše nové Sneakerstyle punčochy 
oblékla i známá zpěvačka Monika Bagáro-
vá ve svém klipu k písničce OFFLINE. Mo-
delka Jitka Boho a herečka Andrea Kereste-
šová byly také s novými Cool a Sneakerstyle 

punčochami velmi spokojeny. Bloggerky 
PetraLovelyHair, Petra Trojovská nebo Lu-
cie Dušková na svých Instagramových 
účtech napsaly, že oboje punčochy stojí za 
to vyzkoušet! A zde pár reakcí followerů 
zmíněných bloggerek:

...Přesně tak, super inovace. A nechápu, jak někdo 
vydrží naboso v keckách. Mně se teda pak hrozně 
paří nohy.

...Silonky mám ráda, tělové  
i černé. Asi nejlepší zkuše-
nosti mám právě  
s @bellinda_cz, protože 
vydrží a hlavně jsou úzké.

...Tie silónky sú skvelé! Dnes som ich tiež mala :)  
Až sa čudujem, že na tento grif s „ponožkou‘‘
neprišiel niekto skôr! A ak přišiel, tak mal
evidentne zle vymyslenú propagáciu.

...Tu vychytávku 
budu potřebo-
vat! :D

...Jsou super! Náhodou jsem na ně narazila  
a nedalo mi to je nezkusit. Fakt přijemná věc  
a myslím, že nezůstanu u jedněch.

...A já myslela, že máš na klasických silonkách 
ještě ponožky, ale nápad super

Musíte vidět
YOUTUBE - BELLINDA.CZ

YOUTUBE - BELLINDA.CZ
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Konzervativních kravaťáků ubývá a ulice zaplavují odvážlivci v obleku, jejichž stylové po-
nožky vás přitáhnou jako magnet. Mysleli jste si doposud, že ponožky musí ladit s barvou 
bot a přes to vlak nejede? Potom čtěte dál.

Ukažte ponožky světu
Pakliže vás nudí fádní móda pro 
manažery, je nejvyšší čas jít proti 
proudu a ukázat světu, kým do-
opravdy jste. Jak? Vezměte si do 
parády nepatrný, avšak celkem 
pozoruhodný detail – ponožky. 
Trend poslední doby totiž udělal 
z ponožek módní doplněk, s nímž 
se mohou bez problémů odvázat 
i ti největší elegáni a „rozbít“ po-
mocí něj své formální oblečení. 

Je libo puntíky, banány nebo 
tučňáky?
Asi se teď ptáte, jak moc se mů-
žete vrátit do svých dětských let 
a co už je příliš. Řekněme, že na 
běžné nošení čím bláznivější po-
nožky, tím lépe. Pusťte uzdu své 
fantazii a vybírejte mezi hravými 
vzory od banánů, trendy avokád, 
až po ponožky s tučňáky, kteří se 
uhnízdili i na našich Crazy Socks.

Ponožky Crazy Socks s moti-
vy zvířat nebo šťavnatým ovo-
cem rozveselí váš pracovní den  
v kanceláři, oproti tomu ponožky  
s károvaným vzorem jsou o něco 
sofistikovanější, a proto je bez 
problému můžete odhalit i na ja-
kékoliv formální události.

 
Ale pozor…

„Rozbijte“ svůj oblek hravými  
ponožkami a buďte trendy!

I bláznivé ponožky k obleku 
mají svá pravidla:
• Ponožky klidně slaďte s kra-

vatou nebo kapesníčkem, 
ne s barvou obleku.

• Barvu ponožek se nesnažte 
sladit ani s barvou bot.

• Na významnější udá-
losti si ponožky vybírejte 
moudře, rozjásaný vzor vás 
na schůzce s klientem moc 
nepodpoří.

• Ponožky by měly být dosta-
tečně dlouhé, vykukující 
holá kůže nebo chlupaté 
nohy jsou tabu!

• Bílé ponožky noste zásadně 
jen k bílému obleku.
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Náš příběh začal před více než 100 lety. Měli jsme velké vize, velké cíle. Chtěli jsme zbořit 
mýty o tom, že elegantní a pohodlné prádlo neexistuje. Jak to celé dopadlo? A o kom ve 

skutečnosti tato pohádka je?

Pohádka o Bellindě

Bylo, nebylo 
Na úvod pro vás máme malý kvíz. Název Bellinda 
vznikl z latinského výrazu “Bella Linda”. Zname-
nal v překladu krásná Linda nebo Krásná Lípa?  
Tipujete druhou variantu? Správně. Název naší spo-
lečnosti nevznikl obdivováním záhadné Lindy, ale  
mnohem prozaičtěji. V roce 1882 Josef Heinrich 
Vatter založil továrnu na výrobu punčochového zbo-
ží. Kde? Právě v české Krásné Lípě.

Teď se trochu posuneme v čase. Generace Vatte-
rových se střídaly ve vedení a firma rostla. Poma-
lu, ale jistě. Punčochy české výroby se dostaly do 
Maďarska, Německa… A konečně přichází rok 1950 
a s ním Fred Vatter a jeho přítel 
Dr. Otto Palme. Společně zakládají 
značku Bellinda. Zahlédli jste někdy 
naše původní logo? Jsou na něm vy-
obrazené dámské nožky. To byla práce Freda a Otta.

Jak jsme začali pomáhat
V následujících letech Bellinda koupila firmy Schul-
te, Dieckhoff a spolu s nimi značky Opal a NurDie. 
NurDie znají především dámy v Německu, tam si to-
tiž dodnes drží přední pozici v prodeji punčochové-
ho zboží, ponožek a spodního prádla.

V roce 1989 Bellindu koupila americká firma 
Sara Lee Apparel, která do Bellindy přinesla svěží 
myšlenky a nápady. O dva roky později nastává 
doba pro modernizaci firmy a my začínáme expan-
dovat do celé střední a východní Evropy. Taková 
spousta punčoch se musí někde vyrábět a skla-
dovat. A co třeba v Čechách? Ideální. Zakládá se 

distribuční centrum v Dolních Ředicích u Pardubic. 
A my přemýšlíme, jak se stát prospěšnější pro celou 
společnost. A najednou kdosi z firmy dostává skvě-
lý nápad: „S balením zboží nám mohou přece po-
máhat lidé z chráněných dílen!”, který okamžitě  
realizujeme.
Když přijde čas na změnu 
V roce 2000 z našeho loga mizí elegantní dám-
ské nožky. Jsou pryč. Co se stalo? Rozšiřujeme sor-
timent o dámské i pánské prádlo. A uznejte, že by 
dosavadní logo obohacené o kalhotky a slipy nevy-
padalo příliš stylově. 

DBA - to je zkratka pro francouzskou skupinu DIM 
Branded Apparel. Právě s nimi začínáme v roce 2005 
spolupracovat a oficiálně se řadíme po bok firem 
splňujících přísné etické a ekologické požadavky. 

Další změna přišla nedávno, a to v roce 2015, kdy 
se Bellinda stala součástí americké skupiny HANES 
BRANDS Inc.

Co je pro nás opravdu důležité
Víte, které země si nejvíce hýčkáme? Kde si stále udr-
žujeme vedoucí pozici na trhu? Správně. Je to Česká 
republika a Slovensko. Ale tím to nekončí. Příjemné 
punčochy a praktické spodní prádlo si koupíte také 
v Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. A jak zní naše fi-
lozofie? Hledáme kompromis mezi krásou, elegan-
cí a pohodlím.  A nacházíme ho. Děkujeme vám, že 
nosíte naše prádlo a společně tak boříme mýty typu: 
„Co je krásné, není pohodlné.” Ale je. My to víme a vy 
také. Už více než sto let…



Hanes Czech Republic, s.r.o.
K Třešňovce 247
533 75 Dolní Ředice
Česká republika
 
Tel.: +420 466 005 101
email: bellinda@hanes.com

www.bellinda.cz
BELLINDAOFFICIAL BELLINDA_CZ BELLINDA.CZ

NOVINKY
Podzim/Zima 2018
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