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Sylwestrowe inspiracje w kolekcji Deichmann 
 
 
Sylwestrowa noc zdarza się tylko raz w roku, więc warto zadbać o to, aby była 

niezapomniana. Powitanie Nowego Roku oznacza szampańską zabawę, radość 

i nowe plany na  przyszłość. W tak szczególnym dniu kaŜda kobieta chce czuć się 

wyjątkowo, a nic tak nie poprawia nastroju jak dobrze dobrana suknia 

wieczorowa i modne szpilki podkreślające jej charakter. O doskonałe 

samopoczucie wszystkich pań zatroszczyła się firma Deichmann proponując 

najnowszą kolekcję wieczorową 2011/2012, która przed karnawałem powinna 

znaleźć się w szafie kaŜdej modnej kobiety. 

 

Sylwester to doskonała okazja, by zaprezentować się znajomym w zapierającej dech 

w piersiach kreacji. Tej nocy kaŜda kobieta chce czuć się modnie, podkreślając ubiorem swój 

indywidualny, niepowtarzalny styl. Sieć sklepów Deichmann przygotowała propozycję butów 

oraz dodatków na sylwestrowe i karnawałowe szaleństwa. Kolekcja z pewnością trafi w gusta 

nawet najbardziej wymagających pań. MoŜna w niej znaleźć szykowne czółenka w róŜnych 

kolorach i stylach - z satyny, imitacji skóry, zdobione cekinami, koralikami, koronką oraz 

zupełnie klasyczne. Szeroki wybór pantofli uzupełnia gama wieczorowych torebek, zgodnych 

ze stylistyką danego modelu buta. 

 

 

 

 

 

 

 

Obuwie i torebki marki Graceland 



Jedną z propozycji firmy Deichmann jest nieśmiertelna czerń – zawsze modna i bezpieczna. 

Kojarzy się z elegancją, powagą i tajemniczością. Klasyczne, czarne czółenka i zdobiona 

motywem roślinnym kopertówka będą idealnie pasować zarówno do „małej czarnej” jak 

i sukni w kaŜdym innym kolorze.  

 

BeŜ, podobnie jak czerń, pasuje niemal do wszystkiego. MoŜe być zatem alternatywą dla 

kobiet, które wolą mniej wyraziste kolory. BeŜowe pantofle ozdobione modną, czarną 

koronką zestawić moŜna z marszczoną, atłasową torebką na łańcuszku, która doskonale 

podkreśli wieczorowy charakter stroju.  

 

Bardziej odwaŜnym, lecz niemniej szykownym zestawieniem są buty i torebka w kolorze 

niebieskim, kojarzonym z wolnością i otwartością. Nieszablonowa barwa podkreśli 

wyjątkowość stroju i nada mu młodzieńczy akcent. Niebieskie buty firmy Deichmann 

znakomicie skomponują się z suknią wieczorową w kolorze białym lub srebrnym. 

 

Sylwestrowa kolekcja firmy Deichmann wpisuje się w kanon najnowszych trendów 

królujących w tym sezonie na światowych wybiegach. Przy tak szerokiej ofercie  czółenek 

i torebek kaŜda, nawet najbardziej wymagająca klientka, z pewnością wybierze coś dla 

siebie. 
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