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Gdańsk, 13.06.19: Wszyscy miłośnicy mody, i nie tylko, również Ci, którym nie 
są obojętne modowe tendencje z pewnością z wielkim apetytem wyczekują 
premiery gorących trendów na nadchodzący jesienno-zimowy sezon. MOODO 
już teraz odkrywa zwiastuny kolekcji, trendów inspirowanych największymi 
wybiegami, faktur, patternów wszystkiego co pozwoli nam tej jesieni 
bezgranicznie bawić się modą. 
 
 

                                 
 



 
 

 

 
 
 
Dla miłośniczek kraty, pasów czy zwierzęcych wzorów projektanci MOODO 
przygotowali propozycję multimotywów. Prym wiodą kwiaty i psychodeliczne esy-
floresy w żywych kolorach, a także printy w graficznym wydaniu geometrycznych 
wzorów, prążki czy wiecznie modna krata. Lansują je: Off-White, Anna Sui, Michael 
Kors, Givenchy, Richard Quinn inni znakomici projektanci. 
 

             
 
 
 
W jesiennej kolekcji MOODO będziemy mieli okazję zobaczyć formy przejściowe i 
uniwersalne nie znające sezonowości, mowa o t-shirtach. Chętnie nosimy je na co 
dzień, jak i zestawiamy w sety bardziej glamour. Uwielbiamy je latem i zimą 
zestawiając z ciepłymi swetrami czy jesiennymi kurtkami. Przekonująca bawełna w 
kolorze czerni, szarości, ultramaryny, zieleni czy delikatnego różu idealnie 
zadoptuje się w fasonach z v-neckiem, czy w klasycznej formie T. 
 
 
 Atrakcyjne taśmy, metalowe oczka, ornamenty i graficzne printy z pewnością 
przekonają do uzupełnienia garderoby właśnie o ponadczasowy model t-shirtu 
MOODO. 
Jesienne chłody zachęcą również do sięgania po modele z długim rękawem 
urozmaicone o asymetryczne fasony, plecionki czy wiązania. W tej grupie oprócz 
dopasowanych oraz oversize’owych form pojawią się przechodzące swój renesans 
golfy. W klasycznym wydaniu w prążek idealnie spiszą się w eleganckich 
zestawieniach ze spodniami i marynarką. Grupa ta pogodzi zarówno zwolenniczki 
sportowego looku proponując im elastyczne, komfortowe formy, jak i propagatorki 
eleganckiego stylu, w którym bluzki ozdobione zostały biżuteryjnymi aplikacjami 
oraz kwiatowymi motywami.  



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
W kolekcji nie może zabraknąć klasyki. Stanowią ją niewątpliwie koszule i 
marynarki. Poczynając od tych najbardziej zwiewnych, po hiszpanki aż do 
klasycznych idealnie sprawdzających jako biurowy outfit. Grupę tę różnicują 
desenie (kratki, kwiaty czy geometryczne wzory), fasony ( taliowane, oversize, z 
długim  czy krótkim rękawem, stójką czy kołnierzykiem), motywy (aplikacje, 
marszczenia, taśmy, wiązania) i kolorystyka sięgająca od naturalnych barw po 
czerwienie, rudości, burgundy aż do zieleni i musztardy. 
Tę zróżnicowaną ofertę bluzek, koszul czy marynarek idealnie uzupełniają spodnie. 
Od ponadczasowego ciemnego, spranego jeansu w fasonach high waist, skinny, ush 
up czy jogging do klasycznych fasonów. Będziemy mogli wybierać pomiędzy 
eleganckimi cygaretkami w prążek, kratkę czy jodełkę a swobodnymi joggerami z 
delikatnych i miękkich tkanin. W kolekcji spodni nie zabraknie najbardziej gorących  
modowych motywów: lampasów, naszyć czy powracającego fasony szerokiej 
nogawki. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                      
 
 
Jesienno-zimowa aura kojarzy się nie tylko z chłodem, ale i z przytulnością czy 
miękkością. Najbliżej jej do puszystych i miłych w dotyku swetrów. Takie również 
tej jesieni proponują nam projektanci MOODO. 
 
 Obok form nierozpinanych znajdziemy również  ulubione luźne fasony takie jak 
grube golfy i swetrowe sukienki, z  v-neck, round-neck oraz łódką. Struktura 
swetrów sięga od rozmaitych ażurów splotów po warkocze. Swetry w kolekcji 
zimowej wzbogacone są o dekoracyjne detale takie jak: ozdobne taśmy, duże 
guziki, metaliczne włókna. Kolorystyka to uniwersalne szare melanże i off white 
oraz najmodniejsze kolory sezonu: głęboki burgund, ciemny zielony, jesienny 
miedziany, energetyczna musztarda czy szlachetny elegancki granat. Łączone w 
mocne blokowe zestawienia czy układane w delikatne paski.  
 
Kolekcję dołów uzupełniają także sukienki i spódnice. MOODO pomyślało zarówno o 
tych lubiących taliowane fasony jak miłośniczkach luźnych form: w kształcie litery 
A, koperty i nawiązujących do sportowego stylu – sukienkowych bluz.  W kolekcji 
pojawiają się marszczenia, delikatne falbanki, interesujące cięcia podkreślające 
talię oraz wiązania głównie przy dekolcie. 
 
 Obok jednolitej klasycznej barwy czerwieni i czerni sukienki zdobione są 
kwiatowymi wzorami, kratkami, kropkami, pepitą a także modnymi w tym sezonie 
zwierzęcymi patternami. W grupie spódnic znajdziemy dopasowaną mini, 
kopertowe formy czy bardziej zachowawcze plisowane spódnice midi oraz fasony 
ołówkowe. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Rozmaite style, popularne i te wracające po kilku sezonach kolory, ulubione 
fasony, wszystko przesycone najgorętszymi trendami jesiennno-zimowego sezonu 
już od lipca dostępne będzie w kolekcji  MOODO  w salonach stacjonarnych oraz 
sprzedaży on line  www.moodo.pl 
 
 
https://www.instagram.com/moodopl/ 

https://www.facebook.com/moodopl/ 
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