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Editorial
Vážení zákazníci,
po krátké odmlce jsme tu opět s novým
číslem Bellinda magazínu v podzimních
tónech. Hned v úvodu našeho časopisu
Vám chceme představit naše nové obaly
punčochového zboží. Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli bojovat proti
podzimní šedi prostřednictvím našich
Crazy ponožek s novými veselými motivy
a na poslední straně nechybí ani soutěž
o tyto jedinečné ponožky.
Redesign balení - na novém vzhledu všech
krabiček punčoch jsme intenzivně pracovali přes rok a naším cílem byla hlavně
snazší orientace Vás zákazníků v našich
produktech, moderní vzhled, nové fotky,
přehledná zadní strana (velikostní tabulka,
hlavní výhody daných punčoch). Věříme,
že se Vám tato změna bude líbit stejně
tak jako nám!
Ekologie, to je téma, které nás v Bellindě zajímá a proto přinášíme novinku

SOCKS

v pánském spodním prádle Green Ecosmart boxerky vyrobené z bio bavlny a ze
stejného materiálu vyrobené dámské
a pánské ponožky Green Ecosmart socks.
Víte, že kromě značky Bellinda nabízíme
i sportovní prádlo a ponožky Champion?
Jsme distributory světových značek DIM,
Playtex a Wonderbra. Co jste o těchto
značkách možná nevěděli, se dozvíte právě v tomto čísle magazínu.
Crazy ponožky mají opět nové vzory – vesmírné planety, klavír, zebry, chilli papričky
a muchomůrky. Na Vánoce nesmí chybět
ponožky pod stromečkem, proto neváhejte zakoupit na www.bellinda.cz nebo
u našich partnerů – dm drogerie, Rossmann, Globus, Billa nové dárkové balení
po 4 párech.
Přejeme Vám příjemné chvíle při čtení našeho Bellinda magazínu!

4 PÁRY
BELLINDA CRAZY PONOŽEK
V DÁRKOVÉ KRABIČCE

SKVĚLÝ
DÁREK

Bellinda punčošky v novém balení
A JE TO TU!
Bellinda punčochové zboží má nový design obalů a my bychom Vám je nyní rádi představili.
Celý sortiment je nově rozdělen do pěti řad – Fascination, Functional, Style (novinka), Basic
a Ecosmart (novinka). Jednotlivé řady jsou barevně odlišeny a každá řada má také svůj font
písma použitý na název produktu.
Nová krabička má
atraktivní okénko,
kterým je vidět
barva punčoch.
Na přední straně
krabičky najdete
nové fotografie
a zůstaly na ní jen
nejdůležitější informace pro Vás jako
zákazníky – síla
punčoch (DEN),
matnost / lesklost,
hlavní benefity
punčoch.

Na zadní straně obalu jsou nově punčochové kalhoty na figuríně s detailním popisem hlavních výhod.
Zaktualizovali jsme i tabulku velikostí.
Věříme, že redesign nového balení usnadní výběr
z naší široké škály produktů a budete s ním spokojeni.
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… jsme darovali 340 ks
ponožek do Domova
seniorů v Pardubicích

Věděli jste, že…

… během pandemie Covid-19
jsme zaslali do Nemocnice
v Pardubicích a Nemocnice
v Motole celkem 780 ks ponožek pro zdravotnický personál

… na našem e-shopu je možné zakoupit i další naše
značky Champion, DIM, Wonderbra a Playtex. Po přihlášení do bonus programu máte navíc 10% slevu na
další nákup, více na www.bellinda.cz

… máme v trvalé nabídce Bellinda 3-vrstvou
bavlněnou ochrannou
roušku ze 100% bavlny

Podzimní trendy 2020
KABÁTY, SAKA I VESTY JDOU NA KRÁTKO
Loučení s létem bývá těžké, ale naštěstí
přichází další krásné období, podzim. Čas
barevného listí, dýní, burčáku a nových
kousků, kterými zásobíme svůj podzimní
šatník. Světoví návrháři už mají o nadcházejících trendech jasno. Podívejte se na
výčet toho nejzajímavějšího, co se bude
nosit na podzim.

krku a dlouhými nabíranými rukávy. Dále
pak přiléhavé saténové šaty, v nichž na
večírku rozhodně přitáhnete pozornost.
Nezapomeňte, že krásné šaty si zaslouží
také kvalitní punčocháče. Během večerní
zábavy oceníte například tělové nebo černé silonky bez zesíleného sedu a špičky
(Bellinda Cool nebo Transparent).

Barvy letošního podzimu:
Modrá, červená i oranžová
Rok co rok určuje Pantone – institut, známý
pro svůj systém barev – barevnou paletu
pro každé roční období. Výběrem se pak
inspirují designéři, floristé, architekti i módní
návrháři, kteří podle odstínů plánují a tvoří
své kolekce. Letos volba padla na energické a robustní tóny červené, modré a oranžové, ale nechybí ani tmavá modrozelená.
Těšit se můžeme i na pár neutrálních barev,
těch je ovšem v porovnání s těmi výraznými jen hrstka.

Třásňové kabáty
Třásně nejsou v módním světě žádným
zbrusu novým výstřelkem. Ještě donedávna však zdobily zpravidla kožené bundy,
kabelky či trička, letos se však objeví i na
kabátech, sakách a sukních. Nečekejte ovšem žádné malé střapečky, nýbrž
pompézní třásně, které na ulici jen tak někdo nepřehlédne.

Crop top blazery
Pokud rády nosíte tílka a trička zkráceného
střihu, tzv. crop topy, pak vás následující
trend rozhodně nenechá chladnými. Návrháři se totiž rozhodli zkrátit i kabáty a saka
a dodat jim tak neotřelý šmrnc. V případě,
že si vezmete jen mírně zkrácené sáčko
a přidáte k němu kalhoty s vysokým pasem, můžete bez obav vyrazit i do práce.
V rámci odvážnější verze pak stačí zvolit
sako s hlubším výstřihem a pod něj Wonderbra korzetovou podprsenku nebo černý
crop top.

Vrstvení s vestou
Zatímco v létě svršky spíše odhazujeme, na
podzim je vrstvíme, tvoříme nevšední kombinace a máme prostor se vyjádřit a hrát si.
K tomu jsou ideálním a stylovým kouskem
právě vesty, a to jak v prodloužené, tak ve
zkrácené verzi.
Saka a kabáty? Jedině bez trička
Když nemáte náladu na tričko, jednoduše
si ho neberte. A to ani v sychravém počasí
– podle módních designérů si totiž bohatě vystačíte s kabátem nebo cardiganem
a crop topem. Jak vidíte, crop topy tento
rok hojně využijete i na podzim, proto ani
nemá cenu je ke konci léta uklízet.

Červené šaty
Pokud vám ve skříni na ramínku doposud
nevisí červené šaty, na podzim si nějaké
určitě pořiďte. V kurzu budou zejména balónové střihy, které vypadají jako by byly
šité na panenku, tedy s lemováním kolem
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Nové Ecosmart produkty v Bellindě
Jako nadnárodní skupina HanesBrands,
pod kterou Bellinda již řadu let patří, se
zajímáme o ekologii a otázky ochrany
životního prostředí pro nás nejsou cizí.
Proto jsme do našeho sortimentu zařadili
ekologické produkty pod řadu Ecosmart.
První novinkou jsou Green Ecosmart boxerky v pánské nabídce spodního prádla. Boxerky jsou vyrobeny z příjemné bio bavlny,
plastové ramínko jsme nahradili papírovým
obalem, abychom omezili spotřebu plastů.

Další novinkou jsou Green Ecosmart dámské a pánské ponožky, taktéž z bio bavlny.
Jejich složení je 96% bio bavlna a 4% elastanu, díky němuž skvěle sedí.
Věříme, že i Vám není příroda lhostejná
a vyzkoušíte naše novinky, k dostání jsou
na našem e-shopu nebo u našich obchodních partnerů dm drogerie, Rossmann, Globus apod.

Značka Champion oslavila 100 let!
JE SEBEVĚDOMÁ, JE TRENDY, JE NAD VĚCÍ.

Sportovní značka Champion se zrodila
na amerických univerzitách a od té doby
ušla velký kus cesty. Stala se nedílnou
součástí amerického sportovního světa
a oblékala vrcholové sportovce i hudební umělce.

Značku založili v roce 1919 bratři Feinbloomovi v Rochesteru ve státě New York.
Zaměřili se na výrobu pohodlných mikin
a tepláků, poté začali oblékat mužstvo
z Michiganské státní univerzity. Hráči byli
oblečením natolik nadšení, že ho začali doporučovat svým kolegům napříč

celými Spojenými státy. Díky tomu si firma
vybudovala skvělou reputaci a její oblečení
se tak po roce 1930 dostalo na univerzity
po celé zemi. Kromě sportovních kousků
tehdy značka proslula i výrobou vlněného
spodního prádla, které chránilo dělníky
před mrazem.
“100 let pro tým“ – tak zní motto jubilejní
kampaně streetwearové značky Champion. Jako ambasadora si značka vybrala
basketbalovou legendu jménem Magic
Johnson, který se zároveň stal tváří reklamního spotu. Kampaň znázorňuje rozvoj týmů z celého světa a propojuje dnešní
moderní týmy s historií sportovních klubů,
které dokázaly velké věci. Firma se podělila o největší milníky ve své historii – od
univerzitních začátků v Rochesteru přes
oblékání největších sportovních hvězd až
po dnešek, kdy je značka součástí skupiny
HanesBrands se sídlem v Severní Karolíně
a patří k velice oblíbené mezi všemi věkovými skupinami.

Příběh značky DIM začíná v roce 1953. Její
jméno bylo odvozeno od francouzského slova “dimanche“ (v překladu neděle).
První punčochové kalhoty z DIMu byly
totiž určeny na nošení v neděli. V roce
1956 DIM představuje první punčochové
kalhoty beze švů na nohou. V roce 1975
rozšiřuje kolekci o dámské spodní prádlo
a v roce 1986 o první samodržící punčocháče DIM Up. DIM nezapomněl ani na
pány a v roce 1987 představil pánskou
kolekci spodního prádla.
DIM nyní patří ve společnosti HanesBrands
k největším značkám a každý rok přináší
do své kolekce nové inovativní produkty.

se začíná psát v třicátých letech v Kanadě. Podnikatel Moe Nadler v roce 1939
zakládá firmu The Canadian Lady Corset
Company s malým obchůdkem uprostřed
Montrealu. Pro kanadský trh registruje
značku WonderBra a pro americký Wonderbra. V polovině šedesátých let firma
expanduje do západní Evropy, Austrálie,
Jižní Afriky, Izraele a západní Indie.
V roce 2007 zařadili Kanaďané značku
Wonderbra na páté místo v rámci rozhlasového průzkumu týkajícího se padesáti nejlepších vynálezů. Před objevem
push-up se umístily takové výrobky, jako
například inzulín, žárovka či telefon, zato
třeba kardiostimulátor zaujal až následnou
pozici.

Pokud chcete podtrhnout podstatu ženskosti a dosáhnout perfektní elegance,
prohlédněte si nabídku značky Playtex,
která přináší na trh dámské spodní prádlo
již od roku 1947. Značka Playtex nabízí
přirozenost, perfektní siluetu, eleganci
a sebevědomí pro ženy středního věku,
které zde najdou sofistikované spodní prádlo se zvýšenými požadavky na komfort.
Klasické nadčasové střihy vám nabízejí
podporu, pohodlí a pohodu v každodenním životě. Proto se prádlo značky Playtex
stalo nezbytným pro dnešní ženy. Naše
výrobky se neustále přizpůsobují novým
požadavkům každodenního života, ženám
s různými křivkami, životy a potřebami.
Playtex také neustále usiluje o další rozvoj, a proto se inovace staly nezbytnou
součástí naší značky.
Všechny zmíněné značky zakoupíte na
našem e-shopu www.bellinda.cz.

Příběh podprsenky, která dokáže zvětšit,
zvýraznit a zpevnit tvary ženských křivek,
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Soutěž s Crazy ponožkami
KTERÁ CESTIČKA VEDE K NAŠÍ BLÁZNIVÉ PONOŽCE :-)

Odpovědi zasílejte do 30.11. 2020 na e-mail bellinda@hanes.com
Vylosujeme 3 výherce, kteří vyhrají dárkovou krabičku Crazy socks.

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