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Małgosia Socha
X

Firma Monnari stworzyła pierwszą w swojej historii kolekcję specjalną we współpracy z
ambasadorką marki – aktorką Małgosią Sochą.
„Kolekcja, którą tworzyłam wraz z Monnari łączy spokojne, neutralne barwy, zwierzęce printy i
soczysty kolor – jest różnorodna jak my – kobiety. Mam nadzieję, że każda z Was odnajdzie w niej
cząstkę siebie” – mówi Małgosia Socha.

Kolekcja Małgosia Socha & Monnari została stworzona przez Małgosię Sochę oraz stylistkę
gwiazd Alicję Werniewicz we współpracy z projektantkami Monnari. Głównym założeniem
linii było stworzenie wygodnych i kobiecych produktów, które można łatwo łączyć ze sobą.
Linia podąża za najgorętszymi trendami na sezon Jesień-Zima 2019 – znajdziemy w niej
energiczne zwierzęce wzory, zwiewną satynę, czy mocne kolory. Kolekcja zawiera produkty z
każdego typu asortymentu – płaszcze, kurtki, bluzy, żakiety, topy, swetry, koszule, spódnice,
sukienki oraz dodatki.
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„Założeniem tej kolekcji było stworzenie garderoby uniwersalnej. To nasza odpowiedź na potrzeby
współczesnej kobiety, aktywnej na wielu płaszczyznach życia - zarówno zawodowego, jak i tego
domowego. Ubranie potrafi wpływać na nastrój i mamy nadzieję, ze nasza kolekcja będzie niosła
same pozytywne skojarzenia, a każda kobieta, która sięgnie po jakikolwiek jej element poczuje się
pewna siebie i świetnie ubrana” – mówi Alicja Werniewicz.
Ubrania zostały zaprojektowane z myślą o różnych okazjach: Weekend, Daily oraz Night, dzięki czemu
są różnorodne i odpowiadają na różne potrzeby. W kolekcji znajdziemy zarówno uniwersalne,
oversize’owe, wygodne swetry, miękką bluzę z kapturem, sportowe spodnie z lampasem, wzorzyste
sukienki maxi na co dzień, jak i cekinowe sukienki, elegancki garnitur czy satynowe topy, które
sprawdzą się idealnie do stworzenia wieczorowych stylizacji. Oprócz ubrań w skład kolekcji wchodzą
również dodatki – czapki i szaliki w różnych wariantach kolorystycznych, buty, paski, torebki oraz
portfel.
Kolekcja będzie dostępna w sklepach stacjonarnych oraz na emonnari.pl już na początku września.

#sochaxmonnari
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***
Opis kolekcji Jesień-Zima 2019/2020
Jesienno-zimowa kolekcja MONNARI to idealny mix modowych trendów i ponadczasowych, kobiecych
klasyków. Projektanci marki przygotowali aż 16 specjalnych linii, które pobudzą zmysły każdej fashionistki.
MONNARI powita jesień linią COLOUR-BLOCK, która jest świeżym spojrzeniem na office look. Nowoczesne,
geometryczne formy, szerokie lampasy oraz wykorzystanie colour-blockingu to przepis na nieprzeciętną
stylizację do biura, dzięki której wyróżnisz się w szare jesienne dni.
Jeśli jesteś zwolenniczką klasyki i czystych form, to linia PURE została stworzona właśnie dla Ciebie. Linię
charakteryzują proste kroje uzupełnione o starannie dobrane i wykonane detale w postaci haftów, ażurowych
zdobień czy przestrzennych aplikacji. Wielbicielki klasycznej elegancji będą zachwycone!
Frędzle, zamsze oraz przetarty jeans, a to wszystko w ciepłych brązach, pomarańczach czy beżach, to właśnie
linia WESTERN. Postaw na look w stylu american girl, czyli bardzo kobiecą stylizację rodem z filmowych
westernów.
Miejską zwiewność i delikatność w stylu lat ’70 znajdziesz w linii BOHO. Wyróżniają ją oryginalne detale w
postaci futerka, piór, czy skóry. Te propozycje zestawione z butami na obcasie sprawią, że poczujesz się jak
prawdziwa gwiazda.
Po latach ’70 czas na roztańczone lata ’80! Inspiracją do stworzenia linii 80’s była męska garderoba. Wzory w
postaci jodełki czy kraty świetnie prezentują się w krojach typu oversize, a szerokie ramiona oraz asymetryczne
zapięcia i limonkowy kolor stworzą prawdziwie energetyzujące stylizacje.
Lubisz odważniejsze i bardziej drapieżne stylizacje? WILD ROCK została zaprojektowana z myślą o Tobie. Czarna
skóra w połączeniu z metalowymi dodatkami doda pazura każdej stylizacji, podobnie jak wykorzystane w tej
linii zwierzęce printy, które w tym sezonie są wyjątkowo na topie.
Zima w MONNARI rozpocznie się romantyczną linią VIOLA. Zimowe kwiaty i delikatna koronka to kwintesencja
kobiecego wdzięku. Chłodne fiolety i szafirowa zieleń zostały wykorzystane zarówno w zwiewnych sukienkach,
jak i mięciutkich, pluszowych swetrach. FLOWER DUET to również kolorowa i kwiecista linia, jednak w bardziej
rockowym wydaniu – krata i kwiaty to przepis na niestandardowy zimowy look.
Jednym z głównych trendów na nadchodzący sezon jest NEON. W MONNARI znajdziesz neonowe propozycje
stworzone dla aktywnych kobiet. Sportowa elegancja podkreślona mocnym kolorem to świetny pomysł na
przełamanie zimowej szarugi.
Piękna, prawdziwie zimna Islandia była inspiracją do stworzenia linii ICELAND, w której znajdą się miękkie,
grube swetry utrzymane w kolorystyce zimnej północy: błękitu, écru i szarości. MONNARI nie zapomina, że to
właśnie sweter gra pierwsze skrzypce w zimowych lookach!
FENDIS jest linią z niebanalnymi propozycjami co dzień. Angielska kratka przełamana neonową pomarańczową
nitką? Czemu nie! Klasycznej elegancja w duecie z neonami wprowadzi energię do zimowych dni.
Spośród linii ETNO wybierzesz dzianinowy, otulający look. Mięsiste swetry zostały tu połączone z zamszowymi
sukienkami i spódniczkami w folkowych barwach.
Czerń w duecie z błyskiem to gwarancja, że to Ty będziesz gwiazdą wieczoru. Linia NIGHT ROCK, pełna
zwierzęcych wzorów i eleganckiej czerni, została stworzona z myślą o wieczornych imprezach.
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Styl militarny od lat gości na modowych wybiegach - MILITARY to kobiece wydanie tego trendu. Całość
utrzymana jest w kolorystyce khaki z odrobiną zwierzęcych printów i wykorzystuje akcesoria w postaci ciężkich
klamr czy karabińczyków. Znajdziemy tutaj ultra modne bojówki.
Ostatnie dwie linie MONNARI na najbliższy sezon powstały z myślą o zimowych okazjach. Linia EMPORIO to
eleganckie, wizytowe propozycje zaprojektowane z myślą o Świętach Bożego Narodzenia - w końcu sukienki o
delikatnej, klasycznej formie świetnie nadają na przyjęcie w rodzinnym gronie. CHIC ’80 to zdecydowanie
bardziej imprezowa linia, w której znajdziesz stylizacje na sylwestrowe szaleństwo. Błysk, cekiny, spódniczki
mini - to właśnie w nich będziesz witać Nowy Rok.

***

O MARCE MONNARI
Monnari to polska marka odzieżowa z blisko 20-letnią tradycją, stworzona dla kobiet, które cenią sobie
elegancję oraz ponadczasowe, kobiece kroje. Szeroki asortyment ubrań, dodatków oraz modeli z linii Bags &
Shoes dostępny jest w 164 salonach w całej Polsce oraz w sklepie internetowym emonnari.pl.
Na kolekcje składają się autorskie projekty w limitowanych seriach, opracowywane przez zespół
doświadczonych projektantów. Każda konstrukcja powstaje z myślą o figurach polskich kobiet, dlatego też w
salonach Monnari pełne stylizacje stworzą Panie noszące rozmiary 36 - 46 jak i Plus Size (do 52). Szczególna
uwaga poświęcana jest wykończeniom i detalom, które klientki Monnari cenią od lat. Monnari – modnie być
sobą.

Monnari is a Polish fashion brand with nearly 20 years of tradition, created for women who appreciate
elegance and timeless feminnine cuts. Wide range of clothes, accessories and models of Bags & Shoes line are
available in 164 salons in Poland and online shop emonnari.pl.
The collection consists of proprietary designs in limited series, developed by a team of experienced designers.
Every model is designed for figures of Polish women, so in Monnari salons full stylizations can be created by
women wearing sizes 36-46 and Plus Size (up to 52). Particular attention is paid to the finishes and details,
which Monnari customers have valued for years.
Monnari – be Yourself. It is in fashion.
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