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Powitaj	jesień	z	uśmiechem!	–	najnowsza	kolekcja	Endo	już	w	sprzedaży	
	
Za	chwilę	wrzesień,	co	oznacza	najwyższy	czas	na	kompletowanie	wyprawek	przedszkolno-
szkolnych,	 a	 także	 przygotowywanie	 szafy	 na	 coraz	 chłodniejsze	 i	 krótsze	 dni.	 Po	
radosnych,	 beztroskich,	 pełnych	 zabaw	 wakacjach	 taka	 perspektywa	 nie	 napawa	
optymizmem.	 	 Jednakże	 Endo,	 jak	 co	 roku,	 łamie	 stereotyp	 nudnego	 i	 szarego	 sezonu	
jesień-zima	i	dzięki	swoim	produktom	udowadnia,	że	 lato	może	trwać	w	naszych	sercach	
przez	 cały	 rok!	 Miękkie,	 ciepłe	 materiały	 w	 połączeniu	 z	 oryginalnymi,	 kolorowymi	
nadrukami	staną	się	remedium	na	nadchodzącą	aurę.		
	
Z	Endo	lato	trwa	cały	rok!		
Niepowtarzalna,	kolorowa	kolekcja	Endo	rozjaśni	dzieciom	nadchodzące	ponure	i	zimne	dni.		
Uwagę	przyciąga	jej	różnorodność	i	uniwersalność,	dzięki	której	każdy	znajdzie	coś	dla	siebie,	
a	stylizacje	staną	się	swoistą	wizytówką	naszych	pociech.	Dzięki	ciepłym	i	modnym	kurtkom	
temperatura	 już	 nigdy	 nie	 stanie	 na	 przeszkodzie	 dziecięcym	 zabawom	 na	 świeżym	
powietrzu!	 Funkcjonalne	 i	 przyciągające	 wzrok	 kalosze	 dla	 dzieci	 sprawią,	 że	 nie	 straszne	
będą	kałuże.	Z	kolei	charakterystyczne	dla	marki	wyjątkowe	bluzki	dla	dziewczynki	i	chłopca	z	
zabawnymi	hasłami	wywołają	u	każdego	szeroki	uśmiech	na	twarzy!	W	końcu,	jak	głosi	jedna	
z	koszulek,	„Już	nigdy	nie	będę	nie	w	sosie,	ponieważ	wiem,	ile	to	jest	6	razy	8!”.	
	
Daj	się	zaskoczyć	
Endo	 dba,	 aby	 każda	 kolekcja	 była	 wyjątkowa	 i	 intrygująca.	 Projektantom	 zależy,	 by	 z	
łatwością	zestawiać	i	miksować	niebanalne,	ciekawe	i	szykowne	sety	z	charakterem.	Marka	
słynie	 z	 oryginalnych	 pomysłów	 na	 grafiki,	 nieoczywistych	 rozwiązań	 oraz	 detali,	 na	 które	
warto	 zwrócić	 uwagę.	 	 Idealnym	 przykładem	 są	 koszulki	 z	 długim	 rękawem	 dla	 chłopca,	
których	ostateczny	wydźwięk,	dzięki	napisom	na	 rękawach,	 zależy	od	ułożenia	 rąk	dziecka.	
Linie	 tworzą	 efektowne	 propozycje	 na	 co	 dzień	 i	 od	 święta,	 z	 których	 emanuje	 dziecięca	
radość	 i	 blask.	 Wyróżniają	 się	 niezwykle	 udanym	 połączniem	 wygody	 i	 funkcjonalności	 z	
estetyką.		
	
Dziewczyny	czują	miętę!	
Pośród	 gustownych	 stylizacji	 znajdziemy	 m.in.	 najmodniejsze	 bufiaste	 bluzki	 z	 długim	
rękawem,	 jeansowe	 szmizjerki,	 sukienki	 z	 tiulowymi	 dołami,	 plisowane,	 welurowe	 i	
trapezowe	 spódniczki	 oraz	 stylowe	 spodnie	 dresowe.	 Dziewczynki,	 jak	 głoszą	 nazwy	 linii,	
mogą	 być	 „Rozważne	 i	 romantyczne”,	 przekornie	 „Czuć	 miętę”	 lub	 zachwycać	 się	 „Ale	
kosmos!”.	Oferta	obfituje	także	w	folkowe,	kwiatowe	motywy.	Jednakże	tego	sezonu	prym	
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zdecydowanie	 wiedzie	 świat	 zwierząt.	 Na	 ubraniach	 królują	 radosne,	 bajkowe	 nadruki	
przedstawiające	pudle,	koty,	sarny,	króliczki,	a	także	wilki.	
	
Chłopaki	z	jednej	paki	
Chłopcy	 wyróżnią	 się	 dzięki	 zabawnym	 i	 charakternym	 ubraniom	 linii	 „Cwaniaczek”.	
Zakochają	się	w	bluzkach	ze	sportowymi	motywami,	eleganckich	koszulach	i	chinosach	oraz	
nieszablonowych	spodniach	dresowych.	W	chłodne	dni	chętnie	otulą	się	ciepłymi	bluzami	z	
motywem	 wilka	 z	 linii	 „To	 ja,	 wilk!”.	 Nie	 zawiodą	 się	 również	 miłośnicy	 prehistorii,	
motoryzacji	 czy	 gier	 komputerowych.	 Ponieważ	 Endo	 ceni	 różnorodność,	 każdy	 maluch	
znajdzie	 tu	 odwzorowanie	 swoich	 pasji.	 Bogata	 oferta	 sprawia,	 że	 wyprawka	 do	 szkoły	
będzie	 niezwykle	 łatwa	 do	 skompletowania.	 A	 tak	 kolorowe	 i	 wesołe	 ubranka	 zerwą	 ze	
stereotypem	szarego	i	nudnego	sezonu	jesienno-zimowego.	
	
Więcej	niż	moda	
Ofertę	charakteryzuje	nie	tylko	wysokiej	klasy	materiały,	ponadczasowe,	wygodne	kroje,	ale	i	
staranne	wykończenie.	Produkty	wykonane	są	z	wysokogatunkowej	bawełny	o	podwyższonej	
miękkości	 i	 delikatności,	 dzięki	 czemu	 przetrwają	 nawet	 największe	 szaleństwa	 naszych	
pociech!	Co	więcej,	w	trosce	o	dzieci,	ale	 i	środowisko,	nadruki	przygotowywane	są	z	pełni	
ekologicznych	farb	wodnych.		
Więcej	informacji	na	temat	najnowszej	kolekcji	na	stronie:	www.endo.pl.	
	
	
	

	
	
	


