
                                                                                                                           

 

                                                       

adidas by Stella McCartney участва в Audi Lady Q3 Experience Day 

5 ноември, Hotel RIU Правец 

На 5 ноември 2011 г. аdidas България организира изискано модно ревю, представящо моделите от колекция adidas by Stella McCartney 
есен/ зима 2011. Ревюто бе част от ексклузивното представяне на новия модел Audi Q3. В приятната обстановка на Hotel RIU Правец, дами 
от отбрана бизнес компания имаха възможността да се насладят на изключителният стил в облеклата adidas by Stella McCartney. Сред 
присъстващите гости бяха и известната стилистка Кремена Халваджиян, тв водещите Гала и Валентина Войкова и др.  

   

След изключително приятното и вълнуващо шофиране в компанията на Audi Q3, дамите се пренесоха на модния подиум, където 
наблюдаваха авангардно модно ревю, включващо най-новите модели от колекция adidas by Stella McCartney F/W 2011г. Изчистените и 
модерни облекла, комбинация от женственост и мъжки детайли, са перфектното допълнение към най-новия член в семейството на Audi. 
Вдъхновена от модните силуети, предлагани от световно известните модни дизайнери, линията adidas by Stella McCartney продължава да 
е новатор в сливането на стил и авангардни технологии. Този сезон, заедно с най-новите серии от Winter Sports, Running, Yoga и Tennis, 
колекцията предлага също и категориите Weekender (облекла за отдих), Golf (за голф), Studio (за тренировки) и Seamless Underwear 
(безшевно бельо).  

  

За настъпващия сезон есен / зима 2011 ключови модели в най-продаваната категория Running са: якето Running jacket, маратонките 
Monogyna Runner и чантичка Bum Bag при аксесоарите. Тази линия се отличава с индивидуален стил, а изящната комбинация от оттенъци 



                                                                                                                           

 

                                                       

на синьото придобива нов облик в съчетание със зелената и сивата палитра. Стилният принт „змийска кожа” присъства във всички модели, 
които са задължителна част от гардероба за сезона. 
Неизменният атрибут на всяка колекция за сезон есен-зима - линията Winter Sports - идва с функционален модел като гащеризона за ски 
Ski Jumpsuit, който е перфектен за ски пистите и същевременно може да се комбинира и съчетава с артикули от серията Weekender като 
например забележителните обувки Corylus Boot и якето Weekender Rain Cape.  
Друг хит в колекцията е линията Yoga с деликатна палитра от меки и женствени цветове, които се преливат един в друг, създавайки 
допълнителен ефект на многослойност. Серията лесно се съчетава със стилния микс от сини оттенъци, който се среща и във всички други 
серии. Якето с качулка Yoga Zip Hoodie е нещо, което задължително трябва да притежавате заедно с чантата Yoga Bag. 
 

   
 
След кратка пауза за обяд, на всички присъстващи бе представена легендарната игра голф, а най-смелите опитаха късмета си и на 
игрището. 
 
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на magi@bars.bg, за да можем да отразим публикацията в месечния мониторинг. 
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