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SZERKESZTŐI LEVÉL 
Kedves vásárlónk!
A Bellinda magazin próbaszámát tartja a kezében, amit évente kétszer tervezünk kiadni, 
igazodva az évente kétszer megjelenő Bellinda kollekcióhoz.

Bevezetjük a Bellinda 2018-as őszi/téli szezonjá-
nak világába, és reméljük, sokan kedvelik majd új 
„Absolute Resist 60 DEN” harisnyánkat. A hosszú 
őszi és téli esték velejárója a kényelem, a jó kávé és 
egy könyv, ezek mellé kínáljuk a puha „HOME” zok-
nit, amelyet kifejezetten a hűvös napok laza helyze-
teihez terveztünk!

Vessünk egy pillantást a tavaszi kampányra az 

énekes Mónika Bagarova és a bloggerek segítségé-
vel, hogy megtudjuk, milyen reakciók érkeztek az új, 
zoknival kombinált Sneakerstyle harisnyára.

Bemutatjuk közösségi oldalainkat, ahol játékok-
ban is részt vehet és megnyerheti bolondosan szí-
nes, díszdobozba csomagolt „CRAZY” zokninkat.

Biztosak vagyunk benne, hogy a Bellinda Magazin 
kellemes kísérője lesz!
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Ősz - a földszínek, forró teák, gyertyák, de leginkább a di-
vathetek ideje. A divattervezők nem pihentek, és sok érde-
kes trendet találtak ki számunkra, amely darabjai semmi-
képp sem hiányozhatnak őszi ruhatárunkból. Melyek ezek?

Az idei ősz színe:  
a mélyvörös
És ez már hivatalos. Ez az ősz ér-
zéki, energikus lesz, és egyáltalán 
nem komor. Jellemző színe lett 
a mély piros, és az ősz azt várja, 
hogy tetőtől talpig ennek árnya-
lataiban tündököljön. Szóval mi-
előtt a mélabús időjárás megér-
kezésével együtt szürke egérré 
változna, próbálja ki, hogy mutat-
na valami tüzes ruhadarabban.

A 80-as évek visszatérésü-
ket ünneplik
A másik trend visszanyúl a 80-as 
évekhez, amikor minden olyan 
káprázatos és jellegzetes volt. Egy 
ügyes csavarral mindezt beleviszi 

a cipőkbe is: az extravagáns, csil-
logó bakancs nagy visszatérését 
ünnepli! És ne feledje - minél több 
a csillám és a szemkápráztató ra-
gyogás, annál jobb.

A kocka el van vetve
Az idén ősszel nem lehet meg 
kocka nélkül. A kockás minta főleg  
a midi hosszúságú dzsekiket, ka-
bátokat, ruhákat és ingruhákat 
érinti. Ha nincs semmi kockás  
a gardróbban, gyorsan orvosolni 
kell. A szoknyához vagy ruhához 
mindenképp viseljen jó minőségű 
harisnyát. A harisnya akkor töké-
letes, ha nem szalad fel és melegít; 
mindezt a Bellindánál megtalálja. 

Trendek 2018-ban:  
Mi már tudjuk, miben 
fogsz ragyogni ősszel
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Tudtad...?
1. tavaszi kampányunk során 
annyian nézték meg új „Cool“ 
és „Sneakerstyle“ harisnyáink-
ról a YouTube-ra feltöltött vide-
ónkat, mint Győr lakosságának 
kétszerese.  

2. tavaly a karácsonyi időszak-
ban annyi „Crazy” zoknit adtunk 
el, hogy ha egymás után sorba 
lefektetnénk őket, elérnének To-
kiótól Budapestig. 

3. az idei trópusian meleg nyár 
legkelendőbb terméke a látha-
tatlan zokni és a balerina zokni 
volt.

 
 
 
 
 
 
 

4. a következő szezontól XL mé-
retünket újabb funkciós termé-
kekre is kiterjesztjük, mint a „Fit 
in Form” és a „Figura”.

Nylon kabátok
Az olyan tervezők, mint Michael 
Kors és Stella McCartney a di-
vatbemutatókon megosztották 
velünk, hogy az őszi kabátok  
a nylon miatt könnyűek, takaro-
sak és nem gyűrődnek. A mélyvö-
rös ballonkabát megjelenésének 
párizsi bájt és - némi bézzsel - brit 
kifinomultságot kölcsönöz.

Széles övek
Biztosan emlékszik az egymást 
bőven átfedő széles övek divat-
jára. Volt, aki szerette, volt, aki 
nem, de egy biztos: idén ősszel 
ismét egy új „cunamival” nézünk 
szembe, és a hasonló övek zöld 
utat kapnak.
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Sneakerstyle & Cool 
a közösségi médiában
• Visszatekintés a 2018-as tavaszi kampányra •

A harisnyadivat a tavasz része, újdonságain-
kat Csehországban a showbusiness világ 
hírességei fedezték fel. Az új Sneakerstyle 
harisnyánkat a híres cseh énekesnő, Moni-
ka Bagarova is viselte új „Offline” dalának 
videóklipjében. A cseh modell Jitka Boho és 
a színésznő Andrea Kerestesova szintén 

nagyon boldog volt az új Cool és Sneakers-
tyle harisnyáinkkal. Vezető cseh bloggerek 
PetraLovelyHair, Petra Trojovská vagy Lu-
cie Dusková is azt írták az Instagram oldalu-
kon, hogy mindkét harisnya megér egy pró-
bát! Íme néhány vélemény a bloggerek 
követőitől.

...Szuper újítás. És nem értem, hogy viselhet bárki 
sportcipőt mezítláb. Az én lábam nagyon izzad.

...Szeretem a harisnyát, fekete 
és fehér színben is akár. Talán 
a legjobb tapasztalatom a 
Bellindával van, a harisnyáik 
szorosan tartanak.

Az a harisnya nagyszerű! Ma is viselem :-) 
Csodálkozom, hogy valaki nem találta ki ezt  
az ötletet a balerina zoknival korábban.  
Ha mégis, akkor rossz marketingje volt!

...Szükségem lesz 
erre a tippre :-D

...Nagyszerűek! Véletlenül futottam bele, 
de nem tudtam nem kipróbálni. Ez való-
ban csodálatos, azt hiszem, nem elégszem 
meg egy darabbal.

...Én azt hittem, hogy zoknit viselsz  egy klasszi-
kus harisnyán. Nagyszerű ötlet!

Ezt muszáj látnod!
YOUTUBE - BELLINDA.HU

YOUTUBE - BELLINDA.HU
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A gyáva konzervatív alakok egyre fogynak, és az utcákat elárasztják az öltönyös fenegye-
rekek, akik olyan stílusos zoknit viselnek, ami mágnesként vonzza a tekintetet. Eddig azt 
hitted, hogy a zokninak passzolnia kell a cipőhöz, és maradjon rejtve? Akkor olvass to-
vább.

Mutasd meg a zoknid  
a világnak
Ha meguntad a hagyományos 
menedzser-stílust, akkor épp itt 
az ideje, hogy szembe menj az 
áramlattal és megmutasd a világ-
nak, ki is vagy valójában. Mivel? 
Nézzük ezt a nagyszerű, és gyak-
ran elfeledett részletet - a zoknit.  
Az utóbbi idők trendje a zoknit 
divatos kiegészítővé tette.

A pöttyökért, a banánért vagy 
a pingvinekért rajongsz?
Talán most azt kérdezed, hogy 
mennyire mehetsz vissza a gyer-
mekéveidhez, és mi az, ami már 
túl sok. Annyit mondhatunk, hogy 
általános viselet mellett minél 
bolondabb a zokni, annál jobb. 
Engedd szabadjára fantáziádat, 
és válassz a banános, avokádós 
trendek játékos mintái közül, 
vagy válaszd akár a Crazy zoknin-
kon totyogó pingvineket.

Az állatos motívumokkal díszí-
tett Crazy zokni, vagy akár a gyü-
mölcsök mintái felvidítanak majd 
az irodában, míg a kárómintás 
zoknik egy kicsit kifinomultabbak, 
így ezeket gond nélkül felveheted 
bármilyen formális eseményre.

 
De légy óvatos...

Légy trendi! Törd meg a hivatalos 
ruha unalmát egy vidám zoknival!

Még az öltönyhöz viselt 
Crazy zokninak is vannak 
szabályai:
• A zoknit ne az öltönyhöz, 

hanem a nyakkendőhöz, 
vagy a díszzsebkendőhöz 
válaszd.

• Igyekezz, hogy a zokni 
színe ne passzoljon a cipőd 
színéhez.

• A fontosabb megbeszé-
lésekre okosan válassz 
zoknit; egy túlzottan vidám 
minta nem biztos, hogy 
téged segít, amikor az 
ügyféllel találkozol. 

• A zokni mindenképp legyen 
elég hosszú, a csupasz bőr 
vagy a szőrös láb látványa 
tabu! Fehér öltönyhöz min-
dig fehér zoknit viselj.
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Történetünk több mint 100 évvel ezelőtt kezdődött. Nagyot álmodtunk, óriási céljaink vol-
tak. Le akartuk rombolni a mítoszt, hogy szép és elegáns fehérnemű nem létezik. És hogy 

hogyan alakult történetünk? Kiről is szól valójában ez a mese?

A Bellinda története

Hol volt, hol nem volt
Bevezetésképpen itt egy kis kvíz. A Bellinda név a la-
tin Bella Linda kifejezésből keletkezett. Ez azt jelenti, 
Gyönyörű Linda, vagy inkább valami mást?

A második lehetőséget érzi nyerőnek? Helyes! Cé-
günk neve nem egy titokzatos Lindát csodálva szüle-
tett, sokkal prózaibb a dolog. 1882-ben Josef Henrich 
Vatter megalapította harisnyagyárát. És hogy hol?

Éppen a cseh kisvárosban Krásná Lípa-ban (Gyö-
nyörű Hárs - Bella Linda).

Egy kicsit haladjunk az időben. A Vatter-generációk 
váltották egymást a vezető pozícióban, és a cég nö-
vekedett. Lassacskán igaz, de biztosan. A csehországi 
gyártású harisnyák eljutottak Magyarországra, Né-
metországba,... És végre elértünk 1950-hez és Fred 
Vatterhez, valamint barátjához, Dr. Otto Palmehez, 
akik együtt megalapították a Bellinda márkát.
Megfigyelte már valaha a logónkat?
Női lábakat ábrázol. Ezt a logót Fred 
es Otto tervezte.
Fejlődünk és segítünk, ahol tudunk
A következő évek során a Bellinda megvásárolta  
a Shulte, Dieckhoff, és velük együtt az Opal és  
a NurDie márkákat is. A NurDie főleg a német hölgyek 
körében ismert, ott ugyanis még most is piacvezető  
a harisnyákat, zoknikat és az alsóneműt illetően.
1989-ben a Bellindát megvásárolta a Sara Lee Ap-
parel amerikai cég, ez a lépés igen sok frissítő új-
donságot hozott magával. Két évvel később eljött 
a modernizáció ideje, és cégünk egész Közép- és 
Kelet-Európába is beszállított már. Valahol le is kell 
gyártani, és raktározni is kell ekkora mennyiségű 
harisnyát. Mondjuk Csehországban? Ideális. Meg-

alapították tehát Dolní Ředicén, Pardubice mellett  
a disztribúciós központot.

Mi pedig máris azon gondolkodtunk, hogyan le-
hetnénk még hasznosabbak a helyi közösség szá-
mára is. És akkor egyszerre valakinek támadt egy 
nagyszerű ötlete:

„A csomagolásban segíthetnének a megváltozott 
munkaképességű dolgozók!”. Az ötletet azonnal va-
lóra is váltottuk.
Amikor eljön a változás ideje
2000-ben eltűnnek logónkról a női lábak. Vége. Mi 
történhetett? Hát az, hogy kiszélesedett kínálatunk 
női és férfi fehérneműkkel. És lássuk be, az eredeti 
logó egy bugyival vagy egy alsónadrággal megtoldva 
nem lett volna stílusos megoldás.

DBA - ez a francia DIM Branded Apparel csoport 
nevének rövidítése. Éppen velük kezdünk 2005-ben 
együttműködni, ezzel pedig hivatalosan is egy olyan 
cég oldalán tudhatjuk magunkat, amelyik szigorú eti-
kai és ökológiai elvárásokhoz tartja magát.

2015 – Bellinda Hungária Kft a Hanes Brands Inc.
részévé válik.
Ami igazán fontos nekünk
Ez a régió a szívünk csücske! Kellemes harisnyáink 
és praktikus fehérneműink Csehországban, Szlová-
kiában, Magyarországon, Lengyelországban és Ro-
mániában is elérhetők a vásárlók számára. És hogy 
mi a filozófiánk? A szépség, az elegancia és a kénye-
lem között keressük a kompromisszumot. És meg is 
találjuk. Köszönjük, hogy viseli fehérneműinket, és 
segít lerombolni a mítoszt, amely szerint „Ami szép, 
az nem lehet kényelmes”. De igen, lehet. Mi ezt jól 
tudjuk, és Ön is. Már több mint száz éve...



Hanes Hungary Kft.
Baross u. 165
H-2040 Budaörs
Hungary

Tel.: +36 23 418 107
email: contact@bellinda.hu
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