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O NAS – DLA NAS

Ponadczasowa wolność stylu
Każda z #CNB girls ma swój własny, niepowtarzalny styl.
Czasem lubimy ubierać się na sportowo, innym razem stawiamy
na klasyczną elegancję lub smart casual. Ale jedno jest pewne –
łączy nas miłość do butów.
Dlatego Kampania LookBook Jesień/Zima 2020 nosi nazwę
„O nas – dla nas”. Zaangażowanie w kampanię modowych influencerek ma pomóc kobietom #CNB znaleźć swój styl i swoje
„ja”. Każda z nas wspaniale się różni, a prawdziwe życie nie ma
nic wspólnego ze sztywnymi sesjami w studio. Influencerki są
prawdziwymi kobietami - koleżankami, które nas inspirują.
W Lookbooku stawiamy na luz i estetykę zdjęć, ponieważ liczy
się wewnętrzne piękno, którego zwieńczeniem są buty.
To nasz #czasnabuty!

„DAJ DZIEWCZYNIE ODPOWIEDNIE
BUTY, A PODBIJE ŚWIAT“
- MARILYN MONROE

FIOLET&BEŻ
Fiolet to kolor królów i synonim
luksusu, ale z powodzeniem
odnajduje się też w miejskiej
stylizacji. Na dodatek jest jednym
z najmodniejszych kolorów
tego roku!
W połączeniu z brązem i beżem,
idealnie rozświetli jesienną słotę.
Szykowny zestaw sprawdzi się
zarówno na randce, jak i podczas
spotkania ze znajomymi,
a Ty poczujesz się jak milion
dolarów!

SUKIENKA W KWIATY
I CZARNE
BOTKI
Ten elegancki i bardzo kobiecy
wzór, rodem ze słonecznego
wybrzeża, wbrew pozorom
idealnie wpisuje się również
w jesienne klimaty. Możesz
poczuć się niczym bohaterka
filmu Miłość w Nowym Jorku
i udać się w tej stylizacji na
spacer do parku, a nawet
tańczyć wśród kolorowych
liści, jeśli tylko najdzie Cię taka
ochota! Możesz przełamać
zbyt dziewczęcy charakter
swojego looku i wybrać
dodatki, które dodają mu
trochę pazura! Kapelusz
z szerokim rondem, skórzana
torebka i czarne sztyblety,
to duet w sam raz na tę porę
roku i jeszcze długo
nie da o sobie zapomnieć.

BIAŁE WORKERY
Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłaś się
w parę workerów, to najwyższa
pora, aby to zrobić! Możesz
je łączyć na wiele różnych
sposobów (ze spodniami,
z sukienką, legginsami) i mieć
pewność, że Twoja stylizacja
będzie miała “to coś”!
Workery idealnie sprawdzą się,
kiedy jesteś umówiona
na niezobowiązujące spotkanie,
ale też klubową imprezę
w najmodniejszy lokalu
w mieście. Zainspiruj się
stylizacjami najmodniejszych
Paryżanek i po całym dniu
spędzonym w pracy, zamień
szpilki na bardzo wygodne
workery. Zarzuć do tego
swój ulubiony sweter
i ruszaj na miasto!

BUTY ŚWIADCZĄ NIE TYLKO O GUŚCIE,
LECZ TAKŻE O CHARAKTERZE

SZARE BOTKI
Z FALBANKĄ
Ciepło i wygodnie?
W niezobowiązującej stylizacji
to priorytet. Ulubiony sweter
i jeansy, do tego fantazyjne botki
z falbanką i zdobionym obcasem.
Stabilny obcas w butach ułatwi
miejskie wojaże. Niby klasycznie,
ale to detale przyciągają oko.
W końcu wspomniana klasyka
nie musi oznaczać nudy.

#CNB GIRLS
chcą czuć się
kobieco i pewnie
każdego dnia
Dlatego z myślą o każdej z nas,
stawiamy na wygodne i praktyczne
modele obuwia, tak abyś zawsze
mogła wyglądać i czuć się stylowo:
w drodze do pracy, biegnąc
na autobus czy zmieniając świat.
Może właśnie ta para butów będzie
świadkiem kolejnej rewolucji?

I SPÓDNICA

CZARNE BOTKI

Trudno wyobrazić sobie jesienny
czas, bez ciepłego, wygodnego,
ale też bardzo stylowego swetra.
Model z bufiastymi rękawami,
niczym z szafy babci, to jawne
nawiązanie do estetyki
lat 80`i swetrowych “wyborów”
bohaterów Dynastii. Choć
pewnie każda z nas ma w szafie
swoją ulubioną parę spodni,
to równie dobrym, a przy tym
mniej oczywistym wyborem, jest
spódniczka. W duecie
z botkami sprawi, że całość
będzie prezentować się kobieco,
stylowo i “na czasie” - czego
chcieć więcej od dobrej stylizacji?

SPODNIE
CARGO
I CZARNE BOTKI
Model spodni cargo, już
od kilku sezonów święci triumfy
na wybiegach największych
domów mody: Stelli McCartney,
Fendi czy Emporio Armani.
Ty również, w bardzo łatwy sposób,
możesz ograć ten trend i poczuć
się “golden girl” tej jesieni! Czarne,
wygodne botki, przełamują zbyt
“luzacki” charakter outfitu i dodają
mu trochę elegancji. Złoty zegarek
i kapelusz z rondem, to klasa
sama w sobie, a neutralne kolory,
które dominują w tej stylizacji,
pozwalają Ci na wszechstronne
“wykorzystanie” tego looku,
przy wielu różnych okazjach:
spotkania ze znajomymi, randki
czy wycieczki za miasto.

CZARNE WORKERY W LESIE

ROCK'N'ROLL

Ciężkie buty zestawione
z jeansem i skórą, to nie tylko
powrót do lat 80’.
Dzisiaj wielu projektantów
inspiruje się tym stylem,
tworząc ubrania o mocnym
charakterze, chociażby
Saint Laurent czy Givenchy.
Stylizacja sprawdzi się
szczególnie, jeśli lubimy
przemycać do naszego looku
styl prosto z muzycznej sceny
albo gdy mamy czasem
ochotę “zagrać” (modowo)
trochę ostrzej. Nawet
podczas zwykłego spaceru.

CZARNE WORKERY W LESIE

Rock'n'roll babe!

KAŻDA KOBIETA POWINNA MIEĆ
WYJĄTKOWE BUTY, ŻEBY RADOŚNIEJ
KROCZYĆ PRZEZ ŻYCIE.

Kozaki bordo
Jesień to feeria kolorów, w której pierwsze skrzypce grają odcienie
czerwieni i bordo. Dlatego total look w tym kolorze zawsze przyciąga
oko i wyróżnia Cię na ulicy. Kozaki do kolana wysmuklają nogi,
świetnie prezentują się z sukienką mini, ale równie świetnie będą
prezentować się ze spodniami. Bordo idealnie współgra z czernią,
a dorzucając do stylizacji kurtkę, pokażemy swoją siłę i odwagę.
Bo woman power zawsze jest “na topie”.

TRAMPKI
I DRES

Trampki i dres
Damskie dresy podbijają
ulice, a wygodne trampki to już
nie tylko siłownia czy boisko.
Stawiając na wyrazisty kolor
i ulubiony krój możemy
połączyć modę i wygodę,
tym samym wyglądając
stylowo. I wybitnie kobieco.
Nawet kiedy rezygnujemy
z wysokich obcasów.

BOTKI
I BLUZA
Kto powiedział, że gdy czarna bluza
“dzierży prym” w całej stylizacji, to musi być
zwyczajnie i nieciekawie? Dodatek
w postaci czerwonej czapki, jest świetnym
urozmaiceniem całego looku i pozwala
się wyróżnić, wśród wszechobecnej czerni
i szarości jesiennych ulic. Swoją piękną
barwą zdecydowanie przyciąga spojrzenie
i dodatkowo nie pozwala nam zmarznąć.
Czarne spodnie z postrzępionymi
nogawkami, botki na słupku i modna
torebka - nerka, to stylizacja wprost
z wybiegu Diora i instagramowych profili
światowej sławy influencerów.

Wiązane botki i sweter
Projektanci lubią “przemycać” do swoich
kolekcji elementy retro i tak jest również
w przypadku wiązanych botków. Inspirowane
są często erą wiktoriańską lub przypominają
buty noszone przez londyńskie, grungowe
subkultury w latach 80`. Dodaj sweter
w ulubionym odcieniu, spodnie lub sukienkę
i poczuj się, jak bohaterka filmu akcji!

Kozaki za kolano i sukienka
Jesienny sezon ciężko wyobrazić sobie bez kozaków
za kolano, które nie tylko są bardzo stylowe, ale też
mogą stanowić “bazę” całej stylizacji. Możesz wybrać
odcień neutralny, pasujący do wielu różnych looków
bądź zaszaleć i zdecydować się na coś “mocniejszego”:
czerwień lub kobalt. Randka, spacer czy impreza sprawdzą się w każdych “warunkach”, a Ty poczujesz się
kobieco i elegancko, nie musząc zbytnio “głowić się” przy
doborze reszty elementów garderoby. Wystarczy dłuższy
płaszcz albo marynarka, a jeśli nie lubisz nudy, to spróbuj
podkreślić talię paskiem, zawiązanym w finezyjny sposób.

ŁADNE I PRAKTYCZNE?

Wiemy, że jesienny wiatr
może bardzo dać się
we znaki i np. zdmuchnąć
z Twojej głowy misternie
założony kapelusz :-)
Kiedy więc rzucisz się
za nim w pościg, niczym
bohaterka romantycznej
komedii, potrzebujesz
do tego “bojowego” zadania
wygodnej pary butów.
Te klasyczne, czarne botki
na słupku, idealnie sprawdzą
się podczas takiej “misji”.
Ładne i praktyczne?
W sam raz na wiele
jesiennych eskapad!

AUTUMN ON MY MIND...

AUTUMN ON
MY MIND...

SWETER
O GRUBYM SPLOCIE
I CZARNE BOTKI
Gdy zima zbliża się coraz większymi krokami,
warto wykorzystać ostatnie ciepłe dni i ubrać
się nieco “lżej”. Sweterek o grubym splocie,
szorty w beżowym odcieniu oraz czarne botki,
to stylizacja, która swoją estetyką przypomina
klimat amerykańskiego, “dzikiego zachodu”.
Ten trend już od kilku sezonów “króluje”
na Instagramie oraz na pokazach mody
światowej sławy marek, np. Diora. Zainspiruj
się i poczuj klimat filmowego westernu!

Sukienka i traperki
Pudrowy róż sukienki został
przełamany dodatkami w rockowym
stylu, przez co cała stylizacja
z delikatnej i grzecznej, nabrała
charakteru. Torebka “chanelka”
na łańcuszku, złote dodatki i okulary
“lenonki” tworzą bardzo stylowy look,
który sprawi, że na pewno wyróżnisz
się na ulicy. Skórzane traperki
idealnie dopełniają całości
i urozmaicają cały outfit.

CHILLING IN AUTUMN…
Liliowy sweter, dopasowane spodnie i biały top, to idealny zestaw
w stylu comfy. Idealnie nadaje się na wiele różnych okazji, gdzie
poza modnym wyglądem, liczy się przede wszystkim wygoda.
Stylowym dodatkiem jest torebka na łańcuszku, dzięki której nie
potrzebujesz już biżuterii- sama w sobie jest najlepszą ozdobą
Szpilki to wybór ponadczasowy i totalny must have w szafie
każdej kobiety. Ubierzemy je nie tylko jesienią, ale też latem,
wiosną, a na wielkie wyjścia nawet zimą.

ŁADNE I PRAKTYCZNE?

Wielu z nas dresy kojarzą się
ze strojem, który nosimy na
siłownię lub podczas luźnego
weekendu w domowym zaciszu.
Jednak wcale nie musi tak być,
ponieważ od kilku sezonów, wiele
marek udowadnia nam, że dobrze
dopasowany komplet może
być równie stylowy i seksowny,
jak sukienka lub kombinezon.
Możesz założyć do niego
zarówno szpilki, jak i sneakersy
i w obu przypadkach z pewnością
stworzysz modną stylizację,
której pozazdrości Ci niejedna
influencerka
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