


2  |  Bellinda Magazín

EDITORIÁL
Vážení zákazníci,
práve držíte v rukách naše pilotné číslo Bellinda magazínu, ktorý bude vychádzať dvakrát 
ročne rovnako, ako uvádzame dvakrát do roka našu Bellinda kolekciu

Prevedieme Vás novinkami v Bellinde pre obdobie 
Jeseň/Zima 2018, kde mnohí z Vás určite ocenia ne-
priehľadnú variantu pančuchových nohavíc Absolut 
resist 60 DEN. K dlhým jesenným i zimným večerom 
neodmysliteľne patrí pohodlie, dobrá káva či knižka 
a preto prichádzame s mäkkučkými ponožkami 
HOME, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre „pohodo-
vú“ príležitosť!

Obzrieme sa za jarnou kampaňou so speváčkou 
Monikou Bagárovou a s bloggerkami, kde zistíte, 

aké boli ohlasy a reakcie na naše nové ponožkosi-
lónky Sneakerstyle.

Môžete nakuknúť do prostredia našich sociálnych 
sietí a tiež súťažiť a vyhrať naše bláznivé a farebné 
CRAZY ponožky v darčekovom balení.

Veríme, že Bellinda magazín sa stane Vašim prí-
jemným spoločníkom!
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Jeseň – čas zemitých farieb, teplých čajov, sviečok a hlavne 
fashion weekov. Módni návrhári nezaháľali a opäť si pre 
nás prichystali veľa zaujímavých trendov, ktoré by vám  
v jesennom  šatníku rozhodne nemali chýbať. Ktoré to sú?

Farba tohtoročnej jesene: 
sýto červená
Je to oficiálne. Tohtoročná jeseň 
bude zmyselná, energická a roz-
hodne nie pochmúrna. Jej dvor-
nou farbou sa stala sýto červená, 
ktorá vás bude chcieť vidieť vo 
svojich odtieňoch zahalenú od 
hlavy až po päty. Než na seba 
teda s príchodom sychravého 
počasia vezmete podobu šedej 
myšky, vyskúšajte si, ako by vám 
to svedčalo v niečom ohnivom.

„Zlaté hromnice“ oslavujú 
comeback
Skôr ako vám odhalíme ďalší 
trend, zabrúsime trochu do filmo-
grafie 80. rokov, konkrétne do fil-

mu Bota jménem Melichar. Sním-
ka odráža dobu módnych kúskov 
ako cez kopirák, z ktorých sa 
len málokomu podarilo vybočiť. 
Niet teda divu, že ikonické „zlaté 
hromnice“ z Tuzexu, ktoré boli  
v skutočnosti strieborné, spôso-
bili vtedy vo filme pekný rozruch. 
Spôsobia ho samozrejme aj tento 
rok, pretože práve extravagantné 
lesklé kozačky oslavujú veľký co-
meback! A pamätajte - čím viac 
trblietok a oslnivej žiary, tým lep-
šie.

Kocky sú hodené
Ani tohtoročná jeseň sa nezaobí-
de bez kociek. Vzor kociek sa do-
tkne predovšetkým sák, kabátov, 

Trendy 2018:  
Vieme, v čom zažiarite  
na jeseň
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Vedeli ste, 
že…

1. počas našej jarnej kampane  
s blogerkami na novinky Cool  
a Sneakerstyle pančuchové 
nohavice bol na Instagrame 
rovnaký počet zhliadnutí ako je 
dvojnásobok počtu obyvateľov 
Bratislavy.

 
 

2. počas minuloročných Vianoc 
sme predali Crazy ponožiek 
toľko, že keby sme ich posklada-
li zabalené za seba, tak je cesta 
dlhá ako z Bratislavy do Los An-
geles.

3. ponožky Invisible a balerín-
kové ponožky sa stali najpredá-
vanejšími výrobkami tohtoroč-
ného tropického leta.

4. vďaka úspechu COOL pan-
čuchových nohavíc plánujeme 
rozšíriť našu ponuku o veľkosť 
XL i na ďalších produktoch – Fit 
in Form a Figura.

šiat a púzdrových sukní v tzv. midi 
dĺžke. Pokiaľ stále nič kockované-
ho v skrini nemáte, určite to na-
pravte. Sukňu alebo šaty potom 
nezabudnite doplniť o kvalitné 
pančušky. Také, ktoré perfektne 
sedia, nezhŕňajú sa a zahrejú, 
nájdete práve u nás.

Nylonové kabáty
Návrhári ako Michael Kors alebo 
Stella McCartney nám v rámci 
svojich módnych prehliadok dali 
najavo, že jesenné kabáty budú 
ľahké, skladné a nekrčivé, a to 
práve vďaka nylónu. Sýto červený 
trenčkot vám dodá trochu paríž-
skeho šarmu a béžový zase štipku 
britskej sofistikovanosti.

Široké opasky
Určite si spomínate na módnu 
vlnu širokých opaskov s masív-
nou prackou. Niekto ich miloval, 
niekto nenávidel, jedno je však 
isté, tohtoročnú jeseň opasková 
tsunami znovu udrie a zvýrazne-
ným pásom dá zelenú. 



Sneakerstyle & Cool 
na sociálnych sieťach
• Ohliadnutie za jarnou kampaňou 2018 •

K obdobiu jari patria pančuchy a naše no-
vinky vyskúšali veľké mená zo sveta show-
businessu. Naše nové Sneakerstyle panču-
chy si obliekla i známa speváčka Monika 
Bagárová vo svojom klipe k pesničke OFFLI-
NE. Modelka Jitka Boho a herečka Andrea 
Kerestešová boli tiež s novými Cool a Snea-

kerstyle pančuchami veľmi spokojné. Blog-
gerky PetraLovelyHair, Petra Trojovská 
alebo Lucie Dušková na svojich Instagra-
mových účtoch napísali, že oboje pančuchy 
stojí za to vyskúšať! A tu je pár reakcií fo-
llowerov spomínaných bloggeriek:

…Super inovácia. A nechápem, ako niekto vydrží 
na boso v teniskách. Mne sa teda potom hrozne 
paria nohy.

...Silónky mám rada, telové 
i čierne. Asi najlepšie skúse-
nosti mám práve  
s @bellinda_sk, pretože 
vydržia a hlavne sú úzke.

...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.

...Tú vychytávku 
budem potrebo-
vať :-D

...Sú super! Náhodou som na ne narazila  
a nedalo mi ich nevyskúšať. Fakt príjemná 
vec a myslím, že nezostanem iba u jednych. 

...A ja som si myslela, že máš na klasických 
silónkach eště ponožky. Super nápad!

Musíte vidieť
YOUTUBE - BELLINDA.CZ

YOUTUBE - BELLINDA.CZ
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Konzervatívnych kravaťákov ubúda a ulice zaplavujú odvážlivci v obleku, ktorých štýlové 
ponožky vás pritiahnu ako magnet. Mysleli ste si doteraz, že ponožky musia ladiť s farbou 
topánok a cez to vlak neprejde? Potom čítajte ďalej.

Ukážte ponožky svetu
Ak vás nudí fádna móda pre ma-
nažérov, je najvyšší čas ísť proti 
prúdu a ukázať svetu, kým v sku-
točnosti ste. Ako? Vezmite si do 
parády nepatrný, avšak celkom 
pozoruhodný detail - ponožky. 
Trend poslednej doby totiž uro-
bil z ponožiek módny doplnok,  
s ktorým sa môžu bez problémov 
odviazať aj tí najväčší elegáni  
a „rozbiť“ pomocou neho svoje 
formálne oblečenie.

Páčia sa bodky, banány 
alebo tučniaci?
Asi sa teraz pýtate, ako veľmi sa 
môžete vrátiť do svojich detských 
rokov a čo už je príliš. Povedzme, 
že pri bežnom nosení platí, že čím 
bláznivejšie ponožky, tým lepšie. 
Popustite uzdu svojej fantázii  
a vyberajte medzi hravými vzormi 
od banánov, trendy avokádami, 
až po ponožky s tučniakmi, ktorí 
hviezdili aj na našich Crazy Socks. 
Ale pozor…

Ponožky Crazy Socks s motív-
mi zvierat alebo šťavnatým 
ovocím rozveselia váš pracov-
ný deň v kancelárii, ponožky  
s károvaným vzorom sú o niečo 
sofistikovanejšie, a preto ich bez 
problémov môžete odhaliť aj na 
akejkoľvek formálnej udalosti. 
 
Ale pozor...

„Rozbite“ svoj oblek hravými  
ponožkami a buďte trendy!

Aj bláznivé ponožky k ob-
leku majú svoje pravidlá:

• Ponožky pokojne zlaďte 
s kravatou alebo vreckov-
kou, nie s farbou obleku.

• Farbu ponožiek sa nesnažte 
zladiť ani s farbou topánok.

• Na významnejšie udalosti  
si ponožky vyberajte múd-
ro, rozjasaný vzor vás na 
schôdzke s klientom veľmi 
nepodporí.

• Ponožky by mali byť 
dostatočne dlhé, vykúka-
júca holá pokožka alebo 
chlpaté nohy sú tabu!

• Biele ponožky noste zásad-
ne len k bielemu obleku.
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Náš príbeh sa začal pred viac ako sto rokmi. Mali sme odvážne vízie a veľké ciele. Chceli 
sme zboriť mýty o tom, že elegantná a pohodlná bielizeň neexistuje. Ako to celé dopadlo? 

A o kom je v skutočnosti táto rozprávka?

Rozprávka o Bellinde

Kde bolo, tam bolo 
Na úvod pre vás máme malú hádanku. Názov Bellin-
da vznikol z latinského výrazu „Bella Linda“. Znamená 
to v preklade krásna Linda alebo Krásna Lipa? Tipuje-
te druhú možnosť? Správne. Názov našej spoločnosti 
nevznikol obdivovaním záhadnej Lindy, ale omnoho 
prozaickejšie. V roku 1882 Josef Heinrich Vatter za-
ložil továreň na výrobu pančuchového tovaru. Kde? 
Práve v českej Krásnej Lipe. 

Teraz sa trochu posunieme v čase. Generácie 
Vatterovcov sa striedali vo vedení a firma rástla. Po-
maly, ale isto. Pančuchy českej výroby sa dostali do 
Maďarska, Nemecka... A konečne prichádza rok 1950  
a s ním Fred Vatter a jeho priateľ Dr. Otto Palme. 
Spoločne zakladajú značku Bellinda. 
Všimli ste si niekedy naše logo? Sú 
na ňom dámske nôžky. Aj to je práca 
Freda a Otta.
Ako sme začali pomáhať
V nasledujúcich rokoch Bellinda kúpila firmy Schul-
te, Dieckhoff a spolu s nimi značky Opal a NurDie. 
NurDie poznajú predovšetkým dámy v Nemecku, 
tam si totiž dodnes drží poprednú pozíciu v predaji 
pančuchového tovaru, ponožiek a spodnej bielizne. 

V roku 1989 Bellindu kúpila americká firma Sara 
Lee Apparel, ktorá do Bellindy priniesla svieže myš-
lienky a nápady. O dva roky neskôr nastáva tá správ-
na doba na modernizáciu firmy a značka začína ex-
pandovať do celej strednej a východnej Európy. Také 
množstvo pančúch sa musí niekde vyrábať a sklado-
vať. Čo tak v Čechách? Ideálne. Zakladá sa distribučné 

centrum v Dolných Řediciach pri Pardubiciach. A my 
premýšľame, ako sa stať prospešnejším pre celú spo-
ločnosť. V tom niekto z firmy dostáva skvelý nápad: 
„S balením tovaru nám môžu predsa pomôcť ľudia  
z chránených dielní!“. Myšlienku okamžite realizuje-
me.
Keď príde čas na zmenu 
V roku 2000 z nášho loga miznú elegantné dámske 
nôžky. Sú preč. Čo sa stalo? Rozširujeme sortiment 
o dámsku aj pánsku bielizeň. A musíte uznať, že by 
vtedajšie logo obohatené o nohavičky a slipy nevy-
zeralo veľmi štýlovo. 

DBA – to je skratka pre francúzsku skupinu DIM 
Branded Apparel. Práve s nimi začíname v roku 
2005 spolupracovať a oficiálne sa radíme k firmám 
spĺňajúcim prísne etické a ekologické požiadavky. 

Ďalšia zmena prišla nedávno v roku 2015, kedy 
sa Bellinda stala súčasťou americkej skupiny HANES 
BRANDS Inc.
Čo je pre nás naozaj dôležité
Viete, ktoré krajiny si najviac rozmaznávame? Kde 
si stále udržiavame vedúce postavenie na trhu? 
Správne. Je to Česká republika a Slovensko. Ale tam 
to, samozrejme, nekončí. Naše príjemné pančuchy  
a praktickú spodnú bielizeň si kúpite aj v Maďarsku, 
Poľsku a v Rumunsku. Viete, akou filozofiou sa ria-
dime? Hľadáme kompromis medzi krásou, elegan-
ciou a pohodlím. A nachádzame ho. Ďakujeme vám, 
že nosíte našu spodnú bielizeň a spoločne boríme 
mýty typu: „Čo je krásne, nie je pohodlné“. Ale je. My 
to vieme a vy tiež. Už viac ako sto rokov...



Hanesbrands Slovakia s.r.o.
Kollárova 12
902 01 Pezinok
Slovensko
Tel.: +421 33 645 2426 

email: bellinda@hanes.com
www.bellinda.sk

BELLINDAOFFICIAL BELLINDA_CZ BELLINDA.CZ

NOVINKY
Jeseň / Zima 2018
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