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Editorial
Vážení zákazníci,
po krátkej odmlke sme tu opäť s novým
číslom Bellinda magazínu v jesenných
tónoch. Hneď v úvode nášho časopisu
Vám chceme predstaviť naše nové obaly pančuškového tovaru. Rovnako ako
v minulom roku sme sa rozhodli bojovať
proti jesennej šedi prostredníctvom našich Crazy ponožiek s novými veselými
motívmi a na poslednej strane nechýba
ani súťaž o tieto jedinečné ponožky.
Redesign balenia - na novom vzhľade
všetkých krabičiek pančúch sme intenzívne pracovali vyše roka a naším cieľom
bola hlavne ľahšia orientácia Vás zákazníkov v našich produktoch, moderný vzhľad,
nové fotky, prehľadná zadná strana (veľkostná tabuľka, hlavné výhody daných
pančúch). Veríme, že sa Vám táto zmena
bude páčiť rovnako tak ako nám!
Ekológia, to je téma, ktorá nás v Bellinde zaujíma a preto prinášame novinku

SOCKS

v pánskom spodnom prádle Green
EcoSMART boxerky vyrobené z bio
bavlny a z rovnakého materiálu sú vyrobené dámske a pánske ponožky Green
EcoSMART socks.
Viete, že okrem značky Bellinda ponúkame aj športové prádlo a ponožky
Champion? Sme distribútormi svetových
značiek DIM, Playtex a Wonderbra. Čo
ste o týchto značkách možno nevedeli,
sa dozviete práve v tomto čísle magazínu.
Crazy ponožky majú opäť nové vzory vesmírne planéty, klavír, zebry, chilli papričky a muchotrávky. Na Vianoce nesmú
chýbať ponožky pod stromčekom, preto
neváhajte zakúpiť na www.bellinda.sk alebo u našich partnerov – Billa, Kaufland, 101
drogérie nové darčekové balenie 4 párov
ponožiek.
Prajeme Vám príjemné chvíle pri čítaní
nášho Bellinda magazínu!

4 PÁRY
BELLINDA CRAZY PONOŽIEK
V DARČEKOVEJ KRABIČKE

SKVELÝ
DARČEK

Bellinda pančušky v novom balení
A JE TO TU!
Bellinda pančuchový tovar má nový dizajn obalov a my by sme Vám ich teraz radi predstavili.
Celý sortiment je novo rozdelený do piatich radov - Fascination, Functional, Style (novinka),
Basic a EcoSMART (novinka). Jednotlivé rady sú farebne odlíšené a každá rada má tiež svoj
font písma použitý na názov produktu.
Nová krabička má
atraktívne okienko,
ktorým je vidieť
farba pančúch.
Na prednej strane
škatuľky nájdete
nové fotografie
a zostali na nej len
najdôležitejšie informácie pre Vás
ako zákazníkov sila pančúch (DEN),
matnosť / lesklosť,
hlavné benefity
pančúch.

Na zadnej strane obalu sú nové pančuchové nohavice na figuríne s detailným popisom hlavných výhod.
Zaktualizovali sme aj tabuľku veľkostí.
Veríme, že redesign nového balenia uľahčí výber
z našej širokej škály produktov a budete s ním spokojní.

2
3

Bellinda
Magazin
Jeseň
2020

… sme darovali 340 ks
ponožiek do Domova
seniorov v Pardubiciach

Vedeli ste , že ...

… počas pandémie Covid-19 sme
zaslali do Nemocnice v Pardubiciach a Nemocnice v Motole
v ČR celkom 780 ks ponožiek pre
zdravotnícky personál

… na našom e-shope je možné zakúpiť aj ďalší naši
značku Champion. Po prihlásení do bonus programu máte navyše 10% zľavu na ďalší nákup, viac na
www.bellinda.sk

… máme v trvalej ponuke Bellinda 3-vrstvové
bavlnené ochranné
rúško zo 100% bavlny

Jesenné trendy 2020
KABÁTY, SAKA A VESTY IDÚ NA KRÁTKO
Lúčenie s letom býva ťažké, ale našťastie
prichádza ďalšie krásne obdobie, jeseň.
Čas farebného lístia, tekvíc, burčiaku
a nových kúskov, ktorými zásobíme svoj
jesenný šatník. Svetoví návrhári už majú
o nadchádzajúcich trendoch jasno. Pozrite sa na zoznam toho najzaujímavejšieho,
čo sa bude nosiť na jeseň.

naberanými rukávmi. Ďalej potom priliehavé saténové šaty, v ktorých na
večierku rozhodne pritiahnete pozornosť.
Nezabudnite, že krásne šaty si zaslúžia
tiež kvalitné pančuchy. Počas večernej
zábavy oceníte napríklad telové silonky
bez zosilneného sedu a špičky (Bellinda
Cool, Transparent).

Farby tohtoročnej jesene:
Modrá, červená a oranžová
Rok čo rok určuje Pantone – inštitút, známy pre svoj systém farieb – farebnú paletu pre každé ročné obdobie. Výberom sa
potom inšpirujú dizajnéri, flóristi, architekti
a módny návrhári, ktorí podľa odtieňov
plánujú a tvoria svoje kolekcie. Tento rok
voľba padla na energické a robustné tóny
červenej, modrej a oranžovej, ale nechýba
ani tmavá modrozelená. Tešiť sa môžeme
aj na pár neutrálnych farieb, tých je však
v porovnaní s tými výraznými len hŕstka.

Strapcové kabáty
Strapce nie sú v módnom svete žiadnym
novým výstrelkom. Ešte donedávna však
zdobili spravidla kožené bundy, kabelky
či tričká, tento rok sa však objavia aj na
kabátoch, sakách a sukniach. Nečakajte
však žiadne malé strapčeky, ale pompézne strapce, ktoré na ulici len tak niekto
neprehliadne.

Crop top blejzre
Ak radi nosíte tielka a tričká skráteného
strihu, tzv. Crop topy, potom vás nasledujúci trend rozhodne nenechá chladnými.
Návrhári sa totiž rozhodli skrátiť aj kabáty
a saká a dodať im tak neopozeraný šmrnc.
V prípade, že si vezmete len mierne skrátené sako a pridáte k nemu nohavice
s vysokým pásom, môžete bez obáv vyraziť aj do práce. V rámci odvážnejšej verzie
stačí zvoliť sako s hlbším výstrihom a pod
neho dať Wonderbra podprsenku alebo
čierny crop top.
Červené šaty
Ak vám v skrini na ramienku doposiaľ nevisia červené šaty, na jeseň si nejaké určite
kúpte. V kurze budú najmä balónové strihy,
ktoré vyzerajú ako by boli šité na bábiku,
teda s lemovaním okolo krku a dlhými

Vrstvenie s vestou
Kým v lete vrchné diely skôr odhadzujeme,
na jeseň ich vrstvíme, tvoríme nevšedné
kombinácie a máme priestor sa vyjadriť
a hrať sa. K tomu sú ideálnym a štýlovým
kúskom práve vesty, a to ako v predĺženej,
tak aj v skrátenej verzii.
Saka a kabáty? Jedine bez trička
Keď nemáte náladu na tričko , jednoducho
si ho neberte. A to ani v sychravom počasí
– podľa módnych dizajnérov si totiž bohato
vystačíte s kabátom alebo Cardiganom
a crop topom. Ako vidíte, crop topy tento
rok hojne využijete aj v jeseni, preto ani
nemá cenu ich ku koncu leta upratovať.
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Nové Ecosmart produkty v Bellinde
Ako nadnárodná skupina HanesBrands,
pod ktorou Bellinda už niekoľko rokov
patrí, sa zaujímame o ekológiu a otázky
ochrany životného prostredia pre nás nie
sú cudzie. Preto sme do nášho sortimentu
zaradili ekologické produkty pod radu
Ecosmart.

papierovým obalom, aby sme obmedzili
spotrebu plastov.

Prvou novinkou sú Green Ecosmart
boxerky v pánskej ponuke spodnej bielizne. Boxerky sú vyrobené z príjemnej bio
bavlny, plastové ramienko sme nahradili

Myslíme si, že aj Vám nie je príroda ľahostajná a vyskúšate naše novinky, k dostaniu sú na našom e-shope alebo u našich
obchodných partnerov.

Ďalšou novinkou sú Green Ecosmart dámske a pánske ponožky, taktiež z bio bavlny.
Ich zloženie je 96% bio bavlna a 4% elastanu, vďaka ktorému skvele sedia.

Značka Champion oslávila 100 rokov!
JE SEBAVEDOMÁ, JE TRENDY, JE NAD VECOU.

Športová značka Champion sa zrodila na
amerických univerzitách a od tej doby
prešla veľký kus cesty. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou amerického športového
sveta a obliekala vrcholových športovcov aj hudobných umelcov.

Značku založili v roku 1919 bratia Feinbloomovci v Rochesteri v štáte New York.
Zamerali sa na výrobu pohodlných mikín
a teplákov, potom začali obliekať mužstvo
z Michiganskej štátnej univerzity. Hráči boli
oblečením natoľko nadšení, že ho začali
odporúčať svojim kolegom naprieč celými

Spojenými štátmi. Vďaka tomu si firma vybudovala skvelú reputáciu a jej oblečenie
sa tak po roku 1930 dostalo na univerzity
po celej zemi. Okrem športových kúskov
už vtedy značku preslávila aj výrobou
vlnenej spodnej bielizne, ktorá chránila
robotníkov pred mrazom.
“100 rokov pre tím“ – tak znie motto jubilejnej kampane streetwearovej značky
Champion. Ako ambasádora si značka
vybrala basketbalovú legendu menom
Magic Johnson, ktorý sa zároveň stal tvárou reklamného spotu. Kampaň znázorňuje revolúciu tímov z celého sveta a prepája
dnešné moderné tímy s históriou športových klubov, ktoré dokázali veľké veci.
Firma sa podelila o najväčšie míľniky vo
svojej histórie – od univerzitných začiatkov v Rochesteri cez obliekanie najväčších
športových hviezd až po dnešok, kedy je
značka súčasťou skupiny HanesBrands so
sídlom v Severnej Karolíne a patrí k veľmi obľúbenej medzi všetkými vekovými
skupinami.

Príbeh značky DIM začína v roku 1953. Jej
meno bolo odvodené od francúzskeho
slova “dimanche“ (v preklade nedeľa).
Prvé pančuškové nohavice z DIMu boli
totiž určené na nosenie v nedeľu. V roku
1956 DIM predstavuje prvé pančuškové
nohavice bez švov na nohách. V roku
1975 rozširuje kolekciu o dámske spodné
prádlo a v roku 1986 o prvé samodržiace
pančušky DIM Up. DIM nezabudol ani na
pánov a v roku 1987 predstavil pánsku
kolekciu spodného prádla.
DIM momentálne patrí v spoločnosti HanesBrands k najväčším značkám a každý
rok prináša do svojej kolekcie nové inovatívne produkty.

Príbeh podprsenky, ktorá dokáže zväčšiť,
zvýrazniť a spevňovať tvary ženských kriviek, sa začína písať v tridsiatych rokoch
v Kanade. Podnikateľ Moe Nadler v roku
1939 zakladá firmu The Canadian Lady
Corset Company s malým obchodíkom
uprostred Montrealu. Pre kanadský trh
registruje značku WonderBra a pre americký Wonderbra. V polovici šesťdesiatych rokov firma expanduje do západnej
Európy, Austrálie, Južnej Afriky, Izraela
a západnej Indie.
V roku 2007 zaradili Kanaďania značku Wonderbra na piate miesto v rámci
rozhlasového prieskumu týkajúceho sa
päťdesiatich najlepších vynálezov. Pred
objavom push-up sa umiestnili aj výrobky,
ako sú napríklad inzulín, žiarovka alebo
telefón, napríklad kardiostimulátor zaujal
až nasledovnú pozíciu.

Pokiaľ chcete podčiarknuť podstatu ženskosti a dosiahnuť perfektnú eleganciu,
pozrite si ponuku značky Playtex, ktorá
prináša na trh dámske spodné prádlo už
od roku 1947. Značka Playtex ponúka prirodzenosť, perfektnú siluetu, eleganciu
a sebavedomie pre ženy stredného veku,
ktoré tu nájdu sofistikované spodné prádlo so zvýšenými požiadavkami na komfort.
Klasické nadčasové strihy vám ponúkajú
podporu, pohodlie a pohodu v každodennom živote. Preto sa prádlo značky
Playtex stalo nevyhnutným pre dnešné
ženy. Naše výrobky sa neustále prispôsobujú novým požiadavkám každodenného
života, ženám s rôznymi krivkami, životmi a potrebami. Playtex sa tiež neustále
usiluje o ďalší rozvoj, a preto sa inovácia
stala nevyhnutnou súčasťou našej značky.
Champion značku zakúpite na našom
e-shope www.bellinda.sk.
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Súťaž s Crazy ponožkami
KTORÁ CESTIČKA VEDIE K NAŠEJ BLÁZNIVEJ PONOŽKE :-)

Odpovede zasielajte do 30.11. 2020 na e-mail bellinda@hanes.com
Vyžrebujeme 3 výhercov, ktorí vyhrajú darčekovú krabičku Crazy socks.

Hanesbrands Slovakia s.r.o.
Kollárova 12
902 01 Pezinok
Slovensko
Tel.: +421 33 645 2426
e-mail: bellinda@hanes.com
www.bellinda.sk
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