Kolekcja GUESS Kids Back to School jest gotowa na nowy rok szkolny!
Rozpocznij nowy rok szkolny wygodnie i stylowo z kolekcją Guess Kids Back to School! To pełne
zabawnych, modnych kolorów, oszałamiających detali i mnóstwa przyciągającego uwagę szyku
ubrania GUESS dla dzieci. Ta sportowa, wygodna kolekcja oznacza, że powrót do szkoły jest zarówno
pełen dobrej zabawy, jak i mody.
Koledzy I koleżanki z ławki czekają, a kolekcja GUESS Back to School obiecuje modny nowy początek
roku szkolnego! Tegoroczna kolekcja, składająca się z artykułów GUESS Eco wykonanych z materiałów
przyjaznych dla środowiska nadal łączy najnowszy styl i ekologiczne podejście do mody.
W kolekcji GUESS dziewczynka zawsze czuje się dobrze w oversize'owych sukienkach sweterkowych
z falbankami, tie-dye, bluzach cropped w panterkę w pastelowych kolorach z dopasowanymi
legginsami, bluzach i T-shirtach z logo w stylu retro oraz szerokich spodniach dresowych. Z pewnością
spodoba jej się też półdługa plisowana spódnica w pastelowe paski, a także modna kurtka
z podwójnego dżinsu i dżinsy z delikatnym haftem w stokrotki w stylu lat dziewięćdziesiątych.
Ultramiękki dżersej i bawełna organiczna zapewniają wygodę, a zabawne detale i pastelowa paleta
kolorów z czarno-białymi akcentami dopełniają całości.
Tymczasem chłopiec GUESS jest gotowy do akcji dzięki wygodnym, inspirowanym stylem ulicznym
spodniom dresowym i dopasowanym bluzom z kapturem i T-shirtom w pastelowych, miętowych
czarnych I białych kolorach. Koszulki z długimi i krótkimi rękawami z kolorowymi paskami nawiązują
do stylu lat dziewięćdziesiątych, a praktyczne, ocieplane płaszcze posiadają zarówno sprawdzone
cechy techniczne, jak i modne detale GUESS. Dwukolorowe spodnie i bluzy dresowe z wykończeniem
rękawów GUESS są idealne na każdą chwilę dnia, nie zapominając też o bluzach i T-shirtach z dużym
logo w różnych ponadczasowych kolorach.
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GUESS?, Inc.
Założona w 1981 roku firma GUESS rozpoczęła swoją działalność jako marka produkująca dżinsy i od tego czasu z powodzeniem stała się
globalną marką z segmentu lifestyle. Obecnie spółka Guess? Inc. projektuje, sprzedaje, dystrybuuje i licencjonuje kolekcje mody, dżinsów,
torebek, zegarków, okularów, butów i innych produktów. Produkty Guess? dystrybuowane są przez sklepy firmowe oraz najlepsze domy
towarowe i salony multibrandowe na świecie. Według danych z 30 października 2021 roku spółka zarządza 1,052 sklepami własnymi w
Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji. Partnerzy I dystrybutorzy spółki operują dodatkowo 558 punktami. Wspólnie
prowadzą działalność w około stu krajach. Więcej informacji o firmie jest dostępnych na stronie www.guess.eu

