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Comunicat de presă
Ținute pentru petrecere

Toate adorăm petrecerile de vară, dar alegerea ținutei perfecte este adesea
problematică. Îți vine în ajutor bonprix cu o selecție a celor mai la modă ținute de
petrecere care te vor face să te simți ca o vedetă de la Hollywood.
Colecția mărcii include atât rochii mai acoperite, elegante, peste genunchi, cât și
modele mini în culori îndrăznețe, dar și propuneri extrem de feminine și romantice.

Ceremonii oficiale
Ceremoniile oficiale au propriile reguli și merită să mizezi pe piese clasice atunci când
participi la acestea. Cea mai bună alegere ar fi un model mai lung, într-o culoare
estompată, cu mâneci scurte sau lungi și un decolteu mic. Pentru a adăuga o notă de vară
look-ului nostru, îl asortăm cu sandale cu toc mai înalt.

Nebunia petrecerilor

Când mergi la un eveniment mai puțin formal, optează pentru o ținută mai îndrăzneață,
mai revelatoare, cu un decolteu mai adânc sau cu un decupaj interesant. O rochie mini în
negru sau roșu va fi un succes. Combinația de pantaloni scurți negri cu un top cu bretele
va arăta la fel de izbitor.

Eleganță feminină
Modelele care au ca protagoniste culorile roz și roșu sunt alegerea perfectă pentru fanele
aspectului tineresc. Acestea sunt excelente pentru orice tip de frumusețe și se potrivesc la
multe ocazii – de la petreceri oficiale la ieșiri mai puțin formale în oraș. În timpul verii,
modelele fără bretele sunt cea mai bună alegere și se asortează ideal cu sandale mai
înalte.
Găsește-ți look-ul de petrecere de vis pe bonprix.ro

Despre bonprix
bonprix este o companie internaţională cu sediul în Hamburg. Transferăm cele mai noi
tendințe de pe podiumurile mondiale în moda de zi cu zi oferind colecţii inspiratoare. Operăm
în 29 de țări din Europa, Rusia, America de Nord și de Sud.
bonprix – it’s me. Motto-ul nostru exprimă atât moda, cât și atitudinea noastră. La crearea
colecțiilor, luăm în considerare nu numai fiecare moment al vieţii, ci și fiecare figură; oferim
modă de la mărimea 32 la 58. Vedem perfect cât de diferite sunt femeile adevărate și aceste
observații le transpunem în proiectele noastre. Moda bonprix oferă mai mult , decât un
aspect perfect. Obiectivul nostru principal este satisfacerea și buna dispoziţie a clientelor
noastre în fiecare zi.

Contact pentru presă:
E-mail: pr@bonprix.pl

