Niech żyje Denim, czyli start nowej strony internetowej Cross Jeans!

Denim for life.
Męczy Cię zbyt długie stanie w kolejce w centrum handlowym? Uważasz, że jest to po prostu niepotrzebna
strata czasu? Jeśli tak, to jest na to sposób — dzięki nowej, odświeżonej stronie Cross Jeans możesz już
teraz zrobić dla siebie zakupy, najszybciej jak się da i to bez wychodzenia z domu!
Cross Jeans działa prężnie na polskim rynku od 31 lat, jak i ma ponad 200 punktów sprzedażowych
w całym kraju, natomiast dopiero od niedawna powrócił on ze swoją w pełni polską stroną internetową.
Najnowsza platforma oferuje różnorodny i bogaty asortyment, począwszy od spodni, t-shirtów,
a skończywszy na dodatkach. W dodatkach znajdziesz skórzane paski, bieliznę, a nawet ochronne
maseczki, które idealnie sprawdzą się w obecnych czasach. Na stronie nie brakuje też jeansowych
bestsellerów: Slim, Regular, Mom Jeans i Relaxed. W damskiej linii ubrań oprócz denimowych wariantów,
jak zawsze znalazło się miejsce na basicowe bawełniane sukienki, tuniki, czy szorty. W męskiej natomiast
zaraz po jeansach numerem jeden są koszule i bluzy. To, co jest nowością, jak i miłym zaskoczeniem dla
klienta, to możliwość zakupu również obuwia, dzięki czemu będzie można ubrać się z marką Cross Jeans
od stóp do głów!

Judy/Super Skinny Fit 209.90 PLN

Damien/ Slim Fit 239.90 PLN

Odśwież swoją garderobę
http://www.crossjeans.pl/
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Cross Jeans jest europejskim dostawcą wyjątkowych i niepowtarzalnych produktów z najwyższej próby denimu w kategorii lifestyle.
Technologiczne innowacje, rewolucyjne wzornictwo oraz funkcjonalne detale w oferowanych produktach odgrywają ogromną rolę w
procesie produkcji oraz są wciąż udoskonalane pod kątem stale zmieniającej się mody i potrzeb coraz bardziej wymagających klientów.
Obecnie dżinsy to codzienny element ubioru dla milionów ludzi na całym świecie – toteż Cross Jeans stale pracuje nad ulepszaniem
codziennej multifunkcjonalności swoich ubrań, podnosząc tym samym komfort ich noszenia. Wysokiej jakości denim, organiczna bawełna czy
naturalne skóry używane do produkcji elementów garderoby nadają wyjątkowości każdej kolekcji. Szeroka paleta kolorów i wzorów,
modnych i eleganckich dodatków, śmiałe grafiki oraz eleganckie wykończenia sprawiają, że grono fanów marki powiększa się każdego dnia.

