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Od redakcji
Szanowni Klienci,
po krótkiej przerwie wracamy z nowym 
numerem magazynu Bellinda w barwach 
jesieni. Już na samym początku chcemy 
przedstawić Państwu nowe opakowa-
nia naszych wyrobów pończoszniczych. 
Podobnie jak w zeszłym roku postano-
wiliśmy walczyć z jesienną szarością za 
pomocą naszych skarpetek Crazy Socks z 
nowymi zabawnymi motywami. Na ostat-
niej stronie znajdziecie Państwo konkurs 
w, którym możecie wygrać te wyjątkowe 
skarpetki.

Przeprojektowanie opakowań - od po-
nad roku intensywnie pracowaliśmy nad 
nowym wyglądem wszystkich pudełek z 
pończochami a naszym głównym celem 
było ułatwienie Państwu orientacji w na-
szych produktach, nowoczesny wygląd, 
nowe zdjęcia, wyraźna tylna strona (ta-
bela rozmiarów, główne zalety pończoch). 
Mamy nadzieję, że ta zmiana się Państwu 
spodoba tak samo jak nam!

Ekologia to temat, który interesuje nas w 
Bellindzie, dlatego też do naszej oferty do-
łaczyły Bokserki męskie Green Ecosmart z 
bawełny organicznej oraz skarpetki dam-
skie i męskie Green Ecosmart z tego sa-
mego materiału.

Czy wiedzieli Państwo, że oprócz marki 
Bellinda oferujemy również bieliznę i skar-
pety sportowe marki Champion? Jesteśmy 
dystrybutorem światowych marek DIM, 
Playtex oraz Wonderbra. W tym maga-
zynie możecie dowiedzieć się, czego nie 
wiedzieliście o tych markach.

Skarpetki Crazy Socks znów mają nowe 
wzory - planety kosmiczne, fortepian, ze-
bry, papryczki chili i muchomory. Świątecz-
nych skarpet nie może zabraknąć na Świę-
ta Bożego Narodzenia, więc nie wahajcie 
się i kupcie nowy zestaw prezentowy 4 
pary na www.bellinda.pl.

Życzymy miłej lektury magazynu Bellinda!

4 PARY 
SKARPET BELLINDA

CRAZY SOCKS W PUDEŁKU 
PREZENTOWYM

SOCKS

ŚWIETNY

PREZENT
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JUŻ DOSTĘPNE!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe opakowania wyrobów pończoszniczych Bellin-
da. Cała gama została podzielona na pięć serii - Fascination, Functional, Style (nowość), Basic 
i Ecosmart (nowość). Poszczególne linie oznaczone są kolorami, a każda z nich ma również 
własną czcionkę używaną w nazwie produktu.

Pończochy Bellinda  
w nowym opakowaniu

Z tyłu opakowań znajdują się zdjęcia rajstop na ma-
nekinie ze szczegółowym opisem głównych zalet. 
Zaktualizowaliśmy również tabelę rozmiarów.  

Wierzymy, że przeprojektowanie nowego opakowa-
nia ułatwi wybór z naszej szerokiej gamy produktów 
i będą Państwo z niego zadowoleni.

Nowe pudełko 
posiada atrakcyj-
ne okienko, przez 
które widać ko-
lor pończoch. Na 
froncie pudełka 
znajdziecie nowe 
zdjęcie i pozo-
staje tylko to, co 
najważniejsze dla 
Was jako klientów – 
wytrzymałość poń-
czoch (DEN), mat / 
połysk, główne ich 
zalety.



… w naszym sklepie internetowym można kupić pro-
dukty innych marek, jak Champion, DIM, Wonderbra 
i Playtex. Po zapisaniu się do programu bonusowe-
go zyskasz 10% rabatu na kolejne zakupy, więcej na  
www.bellinda.pl

Czy wiesz, że

… podczas pandemii Covid-19 
wysłaliśmy łącznie 780 par 
skarpet dla personelu medycz-
nego Szpitala w Pardubicach i 
Szpitala Motol w Pradze

… przekazaliśmy 340 par 
skarpetek do Domu Seniora 
w Pardubicach

… w stałej ofercie po-
siadamy 3-warstwo-
wą bawełnianą maskę 
ochronną Bellinda, 
wykonaną ze 100% 
bawełny
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Pożegnanie lata jest trudne, ale na szczę-
ście nadchodzi kolejny piękny okres, 
jesień. Czas kolorowych liści, dyni i no-
wości w jesiennej garderobie. Światowi 
projektanci już wiedzą o nadchodzących 
trendach. Spójrz na listę najciekawszych 
rzeczy do noszenia jesienią. 

Kolory tej jesieni: 
niebieski, czerwony i pomarańczowy
Pantone - instytut znany z opracowania 
systemu identyfikacji kolorów  - rok po 
roku ustala paletę kolorów na każdą porę 
roku. Wybór inspiruje projektantów, kwia-
ciarnie, architektów i projektantów mody, 
którzy planują i tworzą swoje kolekcje 
według odcieni. W tym roku wybór padł 
na energetyczne i mocne odcienie czer-
wieni, błękitu i pomarańczy, ale jest też 
ciemnoniebiesko-zielony. Możemy również 
spodziewać się kilku neutralnych kolorów, 
ale w porównaniu do mocnych odcieni jest 
ich tylko kilka.

Krótkie blezery
Jeśli lubisz nosić szorty i podkoszulki, tak 
zwane crop topy, to następujący trend na 
pewno nie pozwoli Ci zmarznąć. Projek-
tanci postanowili skrócić płaszcze i kurtki 
oraz nadać im świeżości. Jeśli do spodni 
z wysokim stanem dobierzesz lekko skró-
coną torbę, możesz bez obaw wyjść do 
pracy. W odważniejszej wersji wystarczy, 
że wybierzesz kurtkę z głębszym dekoltem, 
a pod nią  biustonosz typu Wonderbra 
balkonetka lub czarny crop top. 

Czerwona sukienka
Jeśli nadal nie masz czerwonej sukienki 
w szafie, koniecznie kup ją jesienią. Na 
czasie będą głównie sukienki balonowe,  

które wyglądają jak uszyte dla lalki, tj. z la-
mówką wokół szyi i długimi marszczonymi 
rękawami. Kolejnym trendem jest obcisła 
satynowa sukienka, w której na pewno 
zwrócisz na siebie uwagę na przyjęciu. 
Nie zapominaj, że piękne sukienki również 
zasługują na wysokiej jakości rajstopy. Pod-
czas wieczornych spotkań ze znajomymi 
docenisz na przykład błyszczące rajstopy 
bez klinów i palców (Bellinda Transparent, 
Cool).

Płaszcze z frędzlami
Frędzle nie są nowością w świecie mody. 
Do niedawna jednak zdobiły one najczę-
ściej skórzane kurtki, torebki i T-shirty, ale 
w tym roku pojawią się również na płasz-
czach, kurtkach i spódnicach. Nie spodzie-
waj się jednak żadnych małych frędzelków, 
ale pompatycznych frędzli, których nie da 
się przeoczyć na ulicy.

Warstwy z kamizelką
O ile latem raczej ubieramy się jak najlżej, 
to jesienią z kolei "na cebulkę”, tworzymy 
niecodzienne zestawienia i mamy prze-
strzeń do ekspresji i zabawy. Kamizelki 
tworzą idealny i stylowy element takich 
zestawień, zarówno w wersji przedłużanej, 
jak i skróconej. 

Kurtki i płaszcze? Tylko bez koszulki
Kiedy nie masz nastroju na koszulkę, po 
prostu jej nie noś. Nawet przy suchej po-
godzie - według projektantów mody z 
płaszczem lub kardiganem można zesta-
wić krótki top. Jak widać, crop topy w tym 
roku intensywnie wykorzystasz nawet 
jesienią, więc nie warto pozbywać się ich 
pod koniec lata.

PŁASZCZE, KURTKI I KAMIZELKI W KRÓTKIEJ WERSJI

Jesienne trendy 2020



Nowe produkty Ecosmart w Bellindzie
Jako międzynarodową grupę Hanes-
Brands, do której Bellinda od wielu lat 
należy, interesuje nas ekologia, a kwestie 
środowiskowe nie są nam obce. Dlatego 
do naszej oferty w ramach linii Ecosmart 
dodaliśmy produkty ekologiczne.

Pierwsza nowość to bokserki Green Eco-
smart w ofercie bielizny męskiej. Bokserki 
wykonane są z wygodnej bawełny orga-
nicznej, plastikowy wieszak zastąpiliśmy 

papierową osłoną, aby zmniejszyć jego 
zużycie.
Kolejną nowością są skarpetki damskie i 
męskie Green Ecosmart, również wykona-
ne z bawełny organicznej. Ich skład to 96% 
organicznej bawełny i 4% elastanu, dzięki 
czemu idealnie leżą.
Wierzymy, że natura nie jest Ci obojętna 
i wypróbujesz nasze nowości, dostępne 
właśnie w naszym sklepie internetowym 
www.bellinda.pl.

Marka Champion obchodziła 100-lecie!

Sportowa marka Champion narodziła się 
na amerykańskich uniwersytetach i od 
tamtej pory przeszła długą drogę. Stała 
się integralną częścią amerykańskiego 
świata sportu i ubiera najlepszych spor-
towców i artystów muzycznych.

Marka została założona w 1919 roku przez 
braci Feinbloom w Rochester w stanie 
Nowy Jork. Skoncentrowali się oni na 
tworzeniu wygodnych bluz i dresów, a 
potem zaczęli ubierać drużynę z Michi-
gan State University. Gracze byli tak pod-
ekscytowani strojem, że zaczęli polecać 
go swoim kolegom w całych Stanach  

JEST PEWNA SIEBIE, MODNA, PONAD WSZYSTKO.



6
7

Bellinda
Magazyn
Jesień
2020

Zjednoczonych. Dzięki temu firma zyskała 
świetną renomę, a jej ubrania po 1930 roku 
trafiły na uczelnie w całym kraju. Oprócz 
odzieży sportowej marka zasłynęła rów-
nież z produkcji bielizny wełnianej, która 
chroniła robotników przed mrozem.

”
100 lat dla zespołu” - to hasło przewodnie 
jubileuszowej kampanii marki Champion 
streetwear. Jako swojego ambasado-
ra marka wybrała legendę koszykówki 
Magica Johnsona, który stał się twarzą 
kampanii. Kampania pokazuje rozwój dru-
żyn z całego świata i łączy współczesne 
zespoły z historią klubów sportowych, 
które dokonały wielkich rzeczy. Firma 
podzieliła się największymi kamieniami 
milowymi w swojej historii - od początków 
uniwersyteckich w Rochester, poprzez 
stroje największych gwiazd sportu, aż 
po dziś, kiedy marka jest częścią grupy 
HanesBrands z Północnej Karoliny i jest 
bardzo popularna wśród wszystkich grup 
wiekowych..

Historia marki DIM rozpoczyna się w 1953 
roku. Jej nazwa pochodzi od francuskiego 
słowa 

”
dimanche” (tł. niedziela). Pierwsze 

rajstopy marki DIM miały być noszone w 
niedzielę. W 1956 roku firma  wprowadzi-
ła pierwsze rajstopy bez szwów na no-
gawkach. W 1975 roku rozszerzyła swoją 
kolekcję o bieliznę damską, a w 1986 o 
pierwsze samonośne rajstopy DIM Up. 
DIM nie zapomniał również o panach i w 
1987 roku wprowadził na rynek kolekcję 
bielizny męskiej.

DIM jest obecnie jedną z największych 
marek w HanesBrands i co roku wprowa-
dza do swojej kolekcji nowe, innowacyjne 
produkty..

Historia stanika, który może powiększać, 
podkreślać i wzmacniać kształty kobie-

cych krągłości, zaczyna się pisać w la-
tach trzydziestych XX wieku w Kanadzie. 
Przedsiębiorca Moe Nadler założył The 
Canadian Lady Corset Company w 1939 
roku w małym sklepie w centrum Mon-
trealu. Rejestruje markę WonderBra na 
rynek kanadyjski i Wonderbra na rynek 
amerykański. W połowie lat 60-tych firma 
rozszerzyła swoją działalność na Europę 
Zachodnią, Australię, RPA, Izrael i Indie 
Zachodnie.

W 2007 roku Kanadyjczycy umieścili 
Wonderbra na piątym miejscu w radio-
wym badaniu 50 najlepszych wynalazków. 
Przed odkryciem push-up’ów umieszcza-
no takie produkty jak insulina, żarówka czy 
telefon, ale już np. rozrusznik serca zajął 
niższą pozycję.

Jeśli chcesz podkreślić esencję kobieco-
ści i osiągnąć idealną elegancję, weź pod 
uwagę markę Playtex, która istnieje na 
rynku bielizny damskiej od 1947 roku. Mar-
ka Playtex to naturalność, idealna sylwet-
ka, elegancja i pewność siebie dla kobiet w 
średnim wieku, z większymi wymaganiami 
dotyczącymi komfortu, które poszukują 
wyrafinowanej bielizny.

Klasyczne, ponadczasowe kroje zapew-
niają wsparcie, wygodę i dobre samopo-
czucie na co dzień. Dlatego bielizna Play-
tex stała się niezbędna dla współczesnych 
kobiet. Nasze produkty stale dostosowują 
się do nowych wymagań życia codzienne-
go, dla kobiet o różnych kształtach, stylu 
życia i potrzebach. Playtex dąży również 
nieustannie do dalszego rozwoju, dlatego 
innowacyjność stała się istotną częścią 
naszej marki.

Produkty wszystkich wymienionych ma-
rek możesz kupić w naszym sklepie inter-
netowym www.bellinda.pl.
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Wyślij odpowiedź do 30. 11. 2020 na bellinda.pl@hanes.com
Wylosujemy 3 zwycięzców, którzy otrzymają pudełko upominkowe Crazy Socks.

Konkurs „Crazy Socks”
KTÓRA ŚCIEŻKA PROWADZI DO NASZEJ 

“SZALONEJ SKARPETKI”? :-)


