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Szerkesztőség
Kedves Vásárlóink,
rövid szünet után ismét itt vagyunk a 
Bellinda magazin új, őszi hangulatú ki-
adásával. Közvetlenül magazinunk ele-
jén szeretnénk bemutatni megújított 
harisnya-csomagolásunkat. Csakúgy, 
mint tavaly, úgy döntöttünk, hogy friss, 
vidám motívumokkal harcolunk az őszi 
szürkeség ellen a Crazy zoknikkal, és az 
utolsó oldalon egy játékot is hirdetünk 
ezen egyedülálló zoknikért.

Csomagolás újratervezése - Több mint 
egy éve intenzíven dolgozunk összes ha-
risnyánk új megjelenésén. Célunk az volt, 
hogy megkönnyítsük vásárlóink tájékozó-
dását modern megjelenéssel, új képekkel, 
könnyen érthető hátlappal (méretdiagram-
mal, a harisnya fő előnyeivel). Reméljük, 
Önnek ugyanúgy tetszenek, mint nekünk!

A fenntarthatóság egy olyan téma, amely 
minket is foglalkoztat a Bellindánál, ezért 
olyan újdonságokat kínálunk Önnek, mint a 

bio pamutból készült Green Ecosmart férfi 
boxeralsó, valamint a női és férfi Green 
Ecosmart zoknik.

Tudta, hogy a Bellinda márkán kívül Cham-
pion sportfehérneműt és zoknit is kínálunk? 
Olyan világmárkák forgalmazói is vagyunk, 
mint a DIM, a Playtex és a Wonderbra. A 
magazin e számában elolvashatja, amit 
esetleg nem tudott ezekről a márkákról.

A Crazy zokni ismét új mintákat kapott - 
űrbolygók, zongora, zebra, chili paprika 
és mérges gomba. A karácsonyfa alól idén 
sem hiányozhat ez a zokni, ezért ne haboz-
zon, vásároljon egy új, 4 páras ajándékcso-
magot a www.bellinda.hu webshopon vagy 
partnereinknél. 
Kellemes időtöltést kívánunk Önnek a Bel-
linda magazin olvasásához!
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MEGÉRKEZTEK!

A Bellinda harisnyái új csomagolást kapnak, ezt szeretnénk most bemutatni Önöknek. A teljes 
választék öt új vonalra oszlik - Fascination, Functional, Style (új), Basic és Ecosmart (új). Minden 
egyes vonalra különböző színkód és megjelenés jellemző.

Bellinda harisnyák új 
csomagolásban

A csomagolás hátulján új modellfotó látható a haris-
nyáról, a legfontosabb előnyök részletes ismerteté-
sével. Frissítettük a mérettáblázatot is.

Úgy gondoljuk, hogy az átalakított csomagolás meg-
könnyíti majd a választást a széles termékválaszté-
kunkból, így ez az Ön elégedettségére szolgál majd.

Az új dobozokat 
attraktív ablakkal 
láttuk el, amelyen 
keresztül látható a 
harisnya színe. A 
csomagolás ele-
jén új fotókra, és a 
vásárlók számára 
legfontosabb in-
formációkra lelhet 

- milyen vastag a 
harisnya (DEN), 
matt vagy fé-
nyes-e, és melyek 
a fő előnyei.



E-shopunkban megvásárolhatja egyéb márkáinkat: 
Champion, DIM, Wonderbra és Playtex. Miután felirat-
kozott a bónusz programra, 10% engedményt kap a 
következő vásárlásakor, erről bővebben olvashat a 
www.bellinda.hu oldalon

Tudta, hogy…

… A Covid-19 világjárvány ide-
jén összesen 780 pár zoknit 
küldtünk az orvosi személyzet 
számára a Pardubicei Kórházba 
és a Motoli Kórházba

… 340 pár zoknit adomá-
nyoztunk a Pardubicei 
Idősek Otthonának

… Folyamatos ajánlatunk 
a Bellinda háromrétegű, 
100% pamutból készült 
védő arcmaszk
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Nehéz elbúcsúzni a nyártól, de szerencsé-
re az év egy újabb csodaszép időszaka 
következik: az ősz. A színpompás levelek, 
töklámpások, a friss must és az új ruha-
darabok ideje, amelyekkel ellátjuk őszi 
ruhatárunkat. A világ divattervezői már 
tisztában vannak a közelgő trendekkel. 
Vessen egy pillantást a legérdekesebb 
dolgokra, amelyeket ősszel fogunk viselni.

Az idei ősz színei: 
kék, piros és narancssárga
A Pantone – a színrendszeréről közis-
mert intézet – évről évre minden egyes 
évszakra meghatározza a színpalettát. A 
választásból ezt követően ihletet merí-
tenek a tervezők, a virágkereskedők, az 
építészek és divattervezők, akik az egyes 
árnyalatok szerint tervezik és alkotják meg 
a kollekcióikat. Ebben az évben a választás 
a piros, a kék és a narancssárga energikus 
és robusztus árnyalataira esett, de a sötét 
kékeszöld sem hiányozhat a repertoárból. 
Néhány semleges színnek is örülhetünk, 
számuk azonban elenyésző a hangsúlyo-
sakhoz képest.

Crop top blézerek
Ha szívesen visel rövidített szabású atléta 
felsőket és pólókat, az ún. crop topokat, 
akkor a következő trend biztosan nem 
hagyja majd hidegen Önt sem. A tervezők 
ugyanis úgy döntöttek, hogy lerövidítik a 
kabátokat és zakókat, hogy új felhangot 
kölcsönözzenek nekik. Abban az esetben, 
ha csak egy enyhén rövidített blézert vesz 
fel és magas derekú nadrágot párosít hoz-
zá, gond nélkül elindulhat benne a mun-
kahelyére is. A merészebb változatban vi-
szont elegendő, ha egy mélyebb kivágású 
blézert választ, alá pedig egy Wonderbra 
melltartót vagy egy fekete crop top-ot. 

Piros ruha
Ha ez idáig a szekrényében nem volt 
megtalálható a piros ruha, ősszel minden-
képpen szerezzen be egyet! Idén főként 

a ballon szabásvonalú darabok játsszák 
majd a főszerepet, amelyek úgy néznek 
ki, mintha egy babára varrták volna őket, 
azaz nyak körüli szegéllyel és hosszú, rán-
colt ujjakkal. Ezenfelül pedig a testhez álló 
szaténruha, amelyben minden bizonnyal 
felkelti majd a figyelmet az esti parti fo-
lyamán. Ne feledje, hogy a szép ruhához 
minőségi harisnyanadrág is dukál! Az esti 
szórakozás során értékelni fogja például a 
megerősített üleprész és lépésbetét nélküli, 
fényes, testszínű nejlonharisnyát (Bellinda 
Cool 20 DEN, Transparent 15 DEN).

Rojtos kabátok
A rojtok a divat világában egyáltalán nem 
számítanak vadonatúj dolognak. A közel-
múltig viszont általában a bőrkabátokat, 
retikülöket vagy pólókat díszítették – idén 
azonban már megjelennek a kabátokon, 
blézereken és szoknyákon is. Ne számít-
son azonban semmiféle kis pamacsfélesé-
gekre, hanem pompázatos, nagyméretű 
rojtokra, amelyek senki figyelmét nem 
kerülik el az utcán.

Rétegelt mellény
Míg nyáron inkább ledobjuk a felsőinket, 
ősszel rétegesebben öltözünk, szokatlan 
kombinációkat állítunk össze és van terünk 
kifejezni magunkat és játszani picit. Ehhez 
ideális és stílusos darabot jelentenek épp a 
mellények, akár hosszított, akár rövidített 
változatban. 

Blézerek és kabátok? Kizárólag póló nél-
kül
Ha nincs kedve pólót viselni, egyszerűen 
ne vegye fel. Még nyirkos időben sem – a 
divattervezők szerint ugyanis bőven elég 
egy kabát vagy kardigán crop toppal kom-
binálva. Mint láthatja, a crop topokat idén 
széles körben kihasználhatja akár még 
ősszel is, ezért nem érdemes őket a szek-
rény mélyére rakni a nyár végén. 

A KABÁTOK, BLÉZEREK ÉS MELLÉNYEK IDÉN RÖVID FAZONÚAK
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Új Ecosmart termékek a Bellindánál
A HanesBrands csoportot, amelyhez a 
Bellinda márka is tartozik, foglalkoztatja 
a fenntarthatóság és a minket körülvevő 
természet védelme. Ezért vontunk be 
ökológiai termékeket az Ecosmart vo-
nalunkba.

Az első újdonság a Green Ecosmart bo-
xeralsó a férfi fehérnemű kínálatunkban. 
Ez a boxeralsó kényelmes bio pamutból 
készül, a műanyag vállfát pedig papír cso-
magolásra cseréltük a műanyagfogyasztás 

csökkentése érdekében.
További újdonság a Green Ecosmart női és 
férfi zokni, szintén bio pamutból. Anyagösz-
szetételük 96% organikus pamut és 4% 
elasztán, ezzel biztosítva a tökéletes illesz-
kedést.

Úgy gondoljuk, hogy Ön sem közömbös 
a természet védelme iránt, ezért ki fogja 
próbálni újdonságainkat. Elérhetőek e-sho-
punkban vagy üzleti partnereinknél.

A Champion márka 100 éves 
évfordulóját ünnepelte!

A Champion sportmárka az amerikai 
egyetemeken született meg, azóta 
pedig hosszú utat járt be. Az amerikai 

sportvilág szerves részévé vált, egya-
ránt öltöztetett élvonalbeli sportolókat 
és zenészeket is.

MAGABIZTOS, TRENDI ÉS MINDENEK FELETT ÁLL. 
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A márkát 1919-ben alapították a Feinb-
loom testvérek Rochesterben, New York 
államban. Eleinte kényelmes pulóverek és 
melegítők készítésére koncentráltak, majd 
később elkezdték öltöztetni a Michigan-i 
Állami Egyetem csapatát. A játékosok any-
nyira megkedvelték ezt a ruházatot, hogy 
ajánlani kezdték társaiknak is szerte az 
Egyesült Államokban. Ennek köszönhető-
en a cég nagy hírnevet szerzett magának, 
és ruhái 1930 után az ország egész terü-
letén elérték az egyetemeket.  A sportos 
darabok mellett ugyanakkor a márka a 
gyapjú fehérnemű gyártásáról is elhíre-
sült, amely a fagyos hidegtől védte meg 
a munkásokat.

”
100 év a csapat számára” – így hangzik 
a Champion Streetwear márka jubileumi 
kampányának mottója. Nagyköveteként a 
márka Magic Johnson kosárlabda legen-
dát választotta, aki egyúttal reklámarcává 
is vált. A kampány bemutatja a csapatok 
fejlődését a világ minden tájáról és ösz-
szekapcsolja a mai modern csapatokat 
azon sportklubok történelmével, melyek 
a múltban nagyszerű eredményeket ér-
tek el. A cég megosztotta fejlődésének 
jelentősebb mérföldköveit – a Roches-
ter-i egyetemi kezdetektől a legnagyobb 
sportsztárok öltöztetésén át egészen a 
mai napig, amikor a márka az észak-karoli-
nai székhelyű Hanesbrands csoport részét 
képezi, és minden korosztály körében na-
gyon népszerű.

A DIM márka története 1953-ban kezdődik. 
A neve a 

”
dimanche“ francia szóból szár-

mazik (ami azt jelenti: vasárnap). Az első 
DIM harisnyák az ünnepi vasárnapokra 
készültek. 1956-ban a DIM bemutatta az 
első olyan harisnyanadrágot, amelynek 
lábrésze varrás nélkül készült. 1975-ben 
kibővítette a kollekciót női fehérneműkkel, 
1986-ban pedig az első öntartó DIM Up 
harisnyákkal. A DIM nem feledkezett el 
az urakról sem, így 1987-ben elindította a 
férfi fehérnemű kollekciót.

A DIM ma a HanesBrands egyik legna-
gyobb márkája, és évente új innovatív 
termékeket hoz a kollekcióba.

A melltartó történetét, amely megemeli, 
kihangsúlyozza és formálja a női idomokat, 
az 1930-as években kezdték el írni Kana-
dában. Moe Nadler vállalkozó 1939-ben 
alapította a The Canadian Lady Corset 
Company nevű társaságot egy kis üzlettel 
Montreal közepén, majd bejegyeztette a 
WonderBra márkát a kanadai és az ame-
rikai piacokon. Az 1960-as évek közepén 
a vállalat Nyugat-Európába, Ausztráliába, 
Dél-Afrikába, Izraelbe és Nyugat-Indiába 
terjeszkedett.
2007-ben a kanadaiak a Wonderbrát az 
ötödik helyre rangsorolták egy rádiós fel-
mérésben az 50 legfontosabb találmány 
között. A push-up melltartó megalkotását 
megelőzően olyan termékek kerültek erre 
a listára, mint az inzulin, az izzó vagy a 
telefon, de például a pacemaker csak egy 
későbbi helyet kapott.

Ha hangsúlyozni akarja a nőiesség lénye-
gét és elérni a tökéletes eleganciát, akkor 
vessen egy pillantást a Playtex márkára, 
amely 1947 óta forgalmazza női fehérne-
műit a piacon. A Playtex márka termé-
szetességet, tökéletes sziluettet, elegan-
ciát és önbizalmat nyújt azon középkorú 
hölgyeknek, akik kifinomult fehérneműt 
keresnek fokozott kényelemmel.
A klasszikus és időtálló szabásvonal tar-
tást, kényelmet és jólétet kínál a minden-
napi életben. Ezért vált a Playtex fehérne-
mű elengedhetetlenné a mai nők számára. 
Termékeink folyamatosan alkalmazkodnak 
a mindennapi élet új követelményeihez, a 
nők eltérő alakjához, életmódjához és igé-
nyeihez. A Playtex folyamatosan törekszik 
a további fejlesztésre, ezért az innováció 
márkánk alapvető részévé vált.

Az összes említett márkát megvásárolhatja 
e-shopunkban: www.bellinda.hu
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Küldd el a válaszodat 2020.11.30-ig ide: bellinda@hanes.com
Három nyertest húzunk ki, akik megnyerik a Crazy zokni ajándékdobozt.

JÁTÉK a Crazy zoknikért
MELYIK ÚT VEZET A CRAZY ZOKNINKHOZ :-)

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

Tel.: +36 23 418 107
e-mail: contact@bellinda.hu

www.bellinda.hu


