POWROTY TYLKO W NAJMODNIEJSZYM STYLU,
CZYLI NOWA KAMPANIA GOOD TO BE BACK MARKI DIVERSE
Gdy temperatura za oknem zaczyna spadać, to oznacza tylko jedno – otwarcie sezonu
jesiennego. Wraz z nim wielkie powroty – do szkoły, pracy, przyjaciół, codziennych pasji
i regularnych aktywności. A w kontekście modowym – wielki powrót do lat 70. i do zabawy
modą, czego dowodem jest najnowsza kampania marki Diverse – GOOD TO BE BACK!
Zdjęcia niczym z campusu oraz amerykańskie retro w stylu college. Tak w skrócie można
opisać najnowszą, jesienną kampanię Diverse. Projektanci marki zabierają nas w tym sezonie
w podróż w czasie, by przywołać wspomnienia ze szkolnych, beztroskich lat i udowodnić,
że niektóre motywy nigdy się nie zestarzeją.
Dzięki Good To Be Back możemy całkowicie wczuć się w klimat amerykańskiego college’u,
w końcu retro to największy trend sezonu jesień/zima 2020. Przewodnie barwy, widoczne na
zdjęciach kampanijnych, jak i w całej kolekcji, to przede wszystkim klasyczny granat, bordo i
biel, przełamane przydymionymi, lekko rozbielonymi kolorami lila, kremu oraz brązu. Ta
klasyczna paleta barw, w połączeniu z prostymi, jednocześnie modnymi krojami, da nam
mnóstwo możliwości na stworzenie doskonałych stylizacji.
W linii stworzonej dla kobiet znajdziemy wiele modeli jeansów: na szczególną uwagę zyskują
jednak wersje bootcut oraz girlfriend. Oprócz tego w ofercie marki Diverse dominują miękkie
bawełniane bluzy, klasyczne błękitne i jeansowe koszule, mini sztruksowe spódniczki z
guzikami i swetry w paski. Absolutnym hitem są dodatki, w których gwiazdą zdecydowanie
jest czapka typu paperboy oraz czarna torba nerka ze złotymi akcentami.
Z kolei w męskiej linii możemy poczuć sportowy klimat: szare spodnie dresowe, bluzy
z kapturem i t-shirty z nadrukami inspirowanymi futbolem amerykańskim. Analogicznie do
damskiej odsłony znajdziemy w niej również jeansowe koszule, jednak o dużo ciemniejszym
wybarwieniu. Uwagę zwracają także spodnie typu cargo w kolorze khaki oraz jeansy w
musztardowym odcieniu. W tym przypadku również dodatki są nieprzeciętne: czapka
baseballówka z obszernym haftem i czarny, sportowy plecak. Z takim wyborem outifit idealny
jest na wyciągnięcie ręki.
Dzięki nowej kolekcji Diverse jesteśmy pewni tego, że naprawdę Good To Be Back!

