Топла и цветна зима с adidas Neo
Като част от adidas Sport Style в колекция есен / зима 2011 Neo представя колоритни и привлекателни продукти за
модерните млади хора, които са в крак с модните тенденции и харесват всекидневните спортни облекла.
В новата колекция изпъкват зимните ботуши и якета, а пъстрите шалове, барети, ризи и панталони, които се комбинират с
якетата и ботушите, допълват модерната визия.

Новата колекция есен / зима 2011 adidas Neo, младата, динамична и модерна част от дивизията Sport Style, е насочена към онези, които желаят топла и цветна
зима. Колекцията съдържа широка гама от ботуши и якета, които могат да се носят с гордост и които ще ви топлят в студените и дъждовни зимни дни.
Не е нужно да зъзнете от студ, за да изглеждате страхотно
Ботушите са едни от най-важните продукти в колекцията adidas Neo есен / зима 2011. Ботушите в колекцията са създадени за млади момчета и момичета,
които искат да изглеждат добре, без да им е студено. Със своя модерен вид тези обувки предлагат комфорт и защита срещу всякакви атмосферни условия, без
да се жертва стилът. Ярките цветове на мъжките якета с гъши пух, както и женствените кройки, блестящите тъкани и комбинациите от изкуствена кожа в
женските якета привличат погледа, като същевременно предлагат топлина в мразовитите зимни дни.

Не само ботуши и якета …
Ботушите и якетата са акцентите в колекцията adidas Neo есен / зима 2011, но тя също така предлага и алтернативи, които допълват стила на хитовите нови
ботуши и якета. Колекция от цветни шалове, барети, ризи и панталони, предназначени за всички стилове, придават завършен вид на колекцията есен / зима.
Колекцията adidas Neo есен/зима 2011 ще е достъпна за младите фенове на марката във всички магазини на adidas
и при всички оторизирани търговци на дребно от месец октомври.
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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