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NOWA MARKA EVY MINGE W GALERII KRAKOWSKIEJ
FEMESTAGE to nowa propozycja modowa dla kobiet, która wywodzi się z Domu
Mody Eva Minge, znanej i cenionej na całym świecie projektantki mody.
Kolekcje nowej marki będzie można znaleźć w salonie w Galerii Krakowskiej, na
poziomie 0. Otwarcie już 23 maja.
Eva Minge, autorka kolekcji, które zyskały uznanie na całym świecie i są prezentowane
w światowych stolicach mody, takich jak: Nowy Jork, Rzym, Mediolan, Moskwa czy Paryż,
obok najsłynniejszych domów mody, m.in. Chanel, Dior czy Giorgio Armani, objęła
stanowisko Dyrektor Kreatywnej marki FEMESTAGE. Nowy brand łączy modę haute
couture z funkcjonalnością i wygodą ready-to-wear, jakiej wymagają współczesne
kobiety od swojej codziennej garderoby.
To dla mnie duża przyjemność tworzyć kolekcję zaprojektowaną dla młodych kobiet,
które chcą być zgodne z trendami i lubią bawić się modą, a jednocześnie poszukują
elegancji w codziennym wydaniu - podkreśla Eva Minge.
W kolekcji FEMESTAGE można znaleźć połączenie ponadczasowej klasyki z nowoczesną
wrażliwością. To marka dla kobiet, które stawiają na prostotę, ciekawą formę oraz
jakość, a zarazem lubią podkreślać swoją kobiecość. Cała kolekcja została podzielona na
trzy linie - Office, Daily i Party. Każda z nich łączy wysokiej jakości tkaniny z niebywale
starannym wykończeniem i dbałością o detale. W kolekcji znajdziemy ciekawe połączenia
materiałów i form oraz autorskie wzory naniesione na tkaniny.
Jeden z pierwszych butików marki pojawi się w Galerii Krakowskiej, na poziomie 0. Do
końca roku marka FEMESTAGE planuje otworzyć 25 sklepów stacjonarnych w największych
galeriach handlowych, aby jej kolekcje były dostępne dla miłośniczek mody w każdym
większym mieście.
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