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Nowy wymiar kolekcji SS19 od Diverse – całkiem nowa odsłona kampanii.
Projektanci marki Diverse nie zwalniają tempa! W całkiem nowej odsłonie kampanii wiosnalato 2019 spójnie z ideą kolekcji, ponownie podkreślają, jak pozornie przeciwstawne
otoczenie może wzajemnie się uzupełniać, tworząc coś całkowicie odmiennego
i zaskakującego. Nowa linia to przede wszystkim rozegranie najlepszych światowych
trendów i zestawienie ich z docenionym przez klientów marki ikonicznym połączeniem
designu i wygody.
Tęsknota za letnią beztroską na całe szczęście nie potrwa już długo. Nowe propozycje od
Diverse, to przede wszystkim nawiązanie do nostalgicznych wspomnień lata, których już nie
możemy się doczekać, uzupełnione o zinterpretowane przez projektantów najświeższe
trendy. Jednym z obowiązkowym letnich motywów jest wzór rodem z międzynarodowych
rejsów - styl marynarski. W sezonie wiosna-lato 2019 elementy marynarskie przeplatają się
z najsubtelniejszymi kobiecymi fasonami, za to w linii męskiej doszukać się możemy wariacji
w stronę sportowej nonszalancji przy jednoczesnym zachowaniu klasycznych wzorów. Wśród
oferty znajdziemy zwiewne sukienki i spódnice z romantycznymi wiązaniami, wykonane
z delikatnych materiałów, przywodzące na myśl swobodny taniec materiału zgodnie
z powiewem wiatru nad oceanem. Silnym trendem odznaczającym się w sezonie wiosennoletnim jest długość midi – wspaniale podkreśla atuty figury, a oprócz tego jest niezwykle
wygodna i uniwersalna. Sukienkę o takiej długości możemy założyć zarówno na swobodny
wypad na plażę, jak i letnie przyjęcie. W tym sezonie zamiast małej czarnej sięgamy po małą,
ale białą! Czysta biel to zdecydowanie letni faworyt – ponadczasowa, nadająca niewymuszonej
elegancji, pozostawia niezliczone możliwości do nadania indywidualnego looku za pomocą
dodatków, a dodatkowo podkreśla opaleniznę w niepowtarzalny sposób. Soczyste, letnie
barwy mieszają się z klasyczną bielą, nadając sezonowi SS19 lekkości i świeżości. Wariacje na
temat formy dodatków odnajdujemy między innymi w nowych wariantach kolorystycznych
plecionych koszyków – dotychczas utrzymanych głównie w neutralnych barwach wikliny,
aktualnie występujących również w wersji klasycznej, czarnej torebki idealnie uzupełniającą
każdy outfit. Wśród kolekcji odnajdziemy również sportowe czapki i słomkowe kapelusze,
które oprócz chronienia nas przed słońcem, ożywią stylizację i w zależności od naszych
oczekiwań dodadzą jej sportowego lub subtelnie rustykalnego wyglądu.
W propozycjach męskiej garderoby surferski look łączy się z wyważoną elegancją i sportową
nutą. Szczególną uwagę przykuwają intensywne barwy, które nosić będziemy jako
poszczególne elementy garderoby, jak i nawet klasyczne fasony akcentować będziemy za
pomocą barwnych ozdób w postaci printów, wzorów lub wprowadzimy kolor dzięki łączonym
materiałom. Sezon SS19 to zdecydowanie szansa dla turkusu, jaskrawej zieleni, kanarkowego
żółtego! Nie wykluczamy oczywiście klasycznych czerwieni, granatu, czerni czy topowej bieli.

Zarówno damska, jak i męska garderoba ponownie wita denim z otwartymi ramionami.
Szorty, to idealne rozwiązanie na plażę, jako część casualowej stylizacji, jak i wygoda podczas
aktywności fizycznych, a jeansowa kurtka to idealny towarzysz na wieczorne spacery wzdłuż
plaży oraz godziny spędzone z bliskimi przy trzasku ogniska.
Razem z marką Diverse poczuj malowniczy klimat Tel Awiwu – miejsca, gdzie nawet
z ruchliwych ulic metropolii usłyszeć można, jak morska piana obija się o brzeg. W tym sezonie
wcześniej poczuj rozgrzany piach pod stopami, letnią bryzę i tego lata poznaj siłę
uzupełniających się kontrastów.
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