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Sukces za sukcesem
„Jesteśmy świadomi tego,
iż zawsze możemy być tacy
dobrzy, jak nasza ostatnia kolekcja i, że nasza przyszłość
zawsze zależy od kolejnej
(red. kolekcji)”, powiedział
Jens Weinmann, (Brand Manager Russell Europe). Może
i to zabrzmiało mało skromnie, a nawet lekko zarozumiale, ale to tylko brzmienie.
Russell to jeden z niewielu
producentów w naszej branży, który posiada kreatywną
i ambitną grupę projektantów o niebanalnym poczuciu
stylu, połączonym z wiedzą
i absolutnym zrozumieniem
potrzeb rynkowych.
Stąd też każdy sezon Russell’a rozpoczyna się nowymi,
innowacyjnymi i funkcjonalnymi kreacjami dla świata
mody i reklamy.
Jedną z nich jest Herringbone Shirt, uniwersalna i
wytrzymała koszula w jodełkę, jak określił ją sam Russell
„narodziny współczesnej klasyki”. Herringbone stanowi
alternatywne
rozwiązanie

Herringbone - damska wersja
najnowszej koszuli w jodełkę
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dla najlepiej sprzedającej się
koszuli typu Oxford. Jest to
pierwsza przeznaczona do
nadruków koszula w jodełkę,
wyróżniająca się idealnym
połączeniem stylu i trwałości.
Świetnie nadaje się dla osób
działających w sektorach, w
których pożądany jest elegancki i bardziej oficjalny wygląd.
Kolejna nowość z domu
Russell to Ultimate Stretch
Shirt, pierwsza na rynku
koszula uszyta z materiału
zawierającego elastomultiester (włókno LycraT400) o
rewolucyjnym
znaczeniu.
Jak twierdzi Russell, włókno
to zostało stworzone z myślą o spodniach dżinsowych
i obecnie nie używa go nikt
z naszej branży. Koszula zapewnia komfort i elegancję w
pracy i poza nią. „Dzięki najnowszej koszuli Ultimate firma Russell jest tam, gdzie być
powinna – na pozycji lidera
tego przemysłu”, czytamy na
nowej i bardzo profesjonalnie
wykonanej stronie internetowej russelleurope.com.
T-shirt HD T to miła w dotyku, nowa koszulka z mieszanki polibawełny, łączy w
sobie najlepsze cechy obu
tych tkanin. Idealny wybór
do nadruków, również sublimacyjnych. „Mitem jest, że
sublimacja wychodzi tylko
na tkaninach składających
się w 100% z poliestru. To
nieprawda. Nasz T-shirt HD
T z polibawełny świetnie się
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Ultimate Stretch - pierwsza na
rynku koszula uszyta z materiału
zawierającego elastomultiester

Damska wersja bluzy Authentic
Sweat

nadaje do druku sublimacyjnego – przetestowaliśmy to
i wyniki mówią same za siebie”, czytamy dalej na stronie
Russell’a.
I na koniec bluza Authentic
Sweats doczekała się w końcu
wersji dla kobiet w modnych
i żywych kolorach! Uszyta z
luksusowej, trójwarstwowej
tkaniny, nowocześnie skrojona, komfortowa - tak powinna właśnie wyglądać bluza z
kapturem.

zapisu szczegółowych informacji o produktach, ich rozmiarach, kolorach i rodzajach
tkanin.
Jakby nowych rozwiązań
było mało, Russell wydał także katalogi w języku polskim
wzbogacone wysokiej jakości
zdjęciami produktów i ciekawymi historyjkami z nimi
związanymi. Klienci mają do
wyboru katalogi kolekcji Russell Collection oraz kolekcji
odzieży pracowniczej.

Z myślą o polskich Klientach
Russell Europe od dawna
już widzi w polskim rynku
ogromny potencjał. Ostatni
rok był dowodem na to, iż
kierunek obrany przez markę,
kojarzoną na rynkach Europy
z jakością i klasą, jest jak najbardziej poprawny.
Z myślą o swoich Klientach, również polskich, marka Russell udostępniła całkowicie nową, profesjonalnie
działającą i niesamowicie
przystępną dla użytkowników stronę internetową. Są
między innymi nowe funkcje, nowe interaktywne pola,
piękne zdjęcia obrotowe (360
stopni) i możliwość dostępu i

Poznaj Team Russell’a
Z końcem roku 2013 stanowisko pod tytułem „Commercial
Director“
objął
Thomas Heuer, stając się odpowiedzialnym za działania
na rynkach Niemiec, Austrii,
Szwajcarii i regionu „Central
Eastern Europe“, czyli również Polski. Thomas Heuer
wspierany jest przez Maćka
Czecharowskiego, piastującego w firmie stanowisko Business Development Managera.
Wszystkie zapytania w języku polskim możemy teraz
kierować pod bezpośredni
adres: www.russelleurope.
com/pl/kontakt.
www.russelleurope.com

