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Obuwnicze trendy – klasyka i nowości
Sierpień to idealny miesiąc na zakupowe przygotowania do kolejnego, modowego sezonu.
Trendy na wiosna/lato 2020 oraz nadchodzący sezon jesień-zima 2019/2020 lansowane
są już przez projektantów oraz producentów obuwia. Powoli można więc zrobić miejsce
dla nowych kozaków, złotych szpilek, sandałów czy botek w zwierzęce printy, których
nie brakuje podczas Targów Mody Poznań, największego wydarzenia z branży mody
w Polsce.
Obuwie to nieodłączny element Targów Mody Poznań. Bogata i zawsze rozmaita oferta producentów
i projektantów pokazuje, jak dynamicznie rozwija się ten sektor mody. Według statystyk, przeciętny
Polak dokonuje zakupu nowej pary butów raz na kwartał. Nie trudno się domyślić, że częściej robią
to kobiety. Nie bez powodu mówi się, że obuwie to drugi (zaraz po odzieży), najważniejszy segment
mody w europejskiej branży detalicznej.
Funkcjonalność i wygoda
Stylowy design butów to pierwsza rzecz na którą zwracamy uwagę. Kiedyś nie było mowy o tym,
aby eleganckie buty były dodatkowo wygodne. Teraz – to rzecz pierwszorzędna! Marki prócz
eleganckich modeli i modnych kolorów czy printów, stawiają przede wszystkim na wygodę stopy.
Wśród producentów, którzy robią z tego priorytet znalazły się takie marki jak Wonders, Poelking
Shoe Fashion, Sara Burglar, Filipe, Flex, Fly London czy The Flexx oraz Imac, Comfortabel czy Ara
Legere. W ich bogatej ofercie znajdują się modele odzwierciedlające najnowsze trendy i dbające
o komfort podczas długich spacerów! Marka Waldlaufer produkuje również buty ze specjalnie
podwyższoną tęgością dla stóp o wysokim przegubie. Jeśli zaś szukacie butów idealnych na plażę,
te dostaniecie od Easy Walk Experience.
Lody śmietankowe
Chociaż zima kojarzy nam się ze śniegiem – tym razem, królować będzie kolor śmietankowy, niczym
ulubione przez wszystkich włoskie lody! Biel ponownie wraca na salony, zwłaszcza jeśli chodzi
o klasyczne modele, jak kozaki z cholewką czy botki w kowbojskim stylu. Tych z pewnością
nie zabraknie w Lemon Jelly, która chętnie łączy klasyczne, delikatne kolory z neonowymi odcieniami.
Niezwykły design sprawia, że bez względu na pogodę, ich buty zawsze dodają uroku, kreatywności
i tej wyjątkowej iskry w całej stylizacji.
A co z kolorami?
Jeśli należycie do tych odważnych, lubujących się w elektrycznych barwach – głowa do góry. Trendy
z największych domów mody mówią wyraźnie, że krzyczące kolory również są COOL! Zapoznajcie
się koniecznie z wyjątkową ofertą marki Loretta Vitale, Igi&Co. oraz Softinos, które każdego roku
zaskakują nowymi printami i kobiecymi modelami sandałów czy botek. W tej kwestii nie zawiedzie

także Brenda Zaro i jej czółenka z przezroczystymi elementami oraz marka Manitu, Lanquier oraz
Artiker i Artiker Relaks.
Ponadczasowość zawsze w modzie
Istnieją też takie trendy, które absolutnie nigdy nie będą „passe”. Należą do nich chociażby klasyczne,
czarne szpilki, najlepiej lakierowane, ze szpiczastym przodem lub zaokrąglonym noskiem
a’la czółenka, które proponuje w swojej ofercie marka Unisa, Menbur, Bibi Lou, Lola Cruz oraz
Antonio Barbato. Kobiety uwielbiają także letnie sandały – od lat niezmiennie te na obcasie,
jak i płaskie. Wersje z cekinami, złote, błyszczące, aby mieć na czym zawiesić oko. Dostaniecie
je od Alma En Pena, o każdej porze roku – zarówno na gorące, sierpniowe dni, jak i zimowe,
karnawałowe noce na parkiecie. Skoro już mowa o ponadczasowości, chyba każdy ma w swojej szafie
parę białych tenisówek – te niezawodne, pasujące do wszystkiego od U.S. POLO assn. To marka,
która od lat cieszy się na rynku świetną opinią – łączy w swoich projektach różnorodne style
i oryginalny design. Wierne klasycznym modelom są także marki Pitillos, Piazza, Jana Shoes i s. Oliver
Shoes, stawiająca na naturalne materiały najlepszej jakości i profesjonalne wykończenie. Panowie
zaś mogą sięgnąć po eleganckie modele od marki Pilpol oraz Felix – ponadczasowe, skórzane i bardzo
wygodne.
Światowe trendy
Uwielbiamy niemieckie projekty za ich doskonałe materiały i perfekcję widoczną w każdym detalu
obuwia. Marco Tozzi Shoe oraz Tamaris to awangardowy styl połączony z niezawodną klasyką, lekko
sportowy, ale wciąż elegancki. W świecie butów przodują także Austriacy z marką HÖGL, stawiając
zarówno na minimalistyczne wersje projektów jak i te tryskające kolorem, a co za tym idzie
pozytywną energią. Jeśli zaś szukacie niebanalnych wizualnie butów, które będą wygodne w środku –
takie dostaniecie od słoweńskiej firmy Alpina. Udowadnia ona, że kobiety wcale nie muszą nosić
wysokich szpilek, aby czuć się powabnie i zgrabnie. Najbardziej unikalne damskie modele proponuje
hiszpańska marka Hispanitas, produkująca zarówno klasyczne szpilki jak i zwariowane wersje
sandałów czy balerinek. Najmodniejsze modele letnich sandałów można dostać także od marek Las
Tropeziennes oraz Dr. Brinkmann.
Made in Poland
W temacie obuwnictwa Polska wcale nie pozostaje w tyle. Świetnie rozwija się na rynku marka
Glanzbut, producent obuwia z Kalwarii Zebrzydowskiej, który na swoim koncie ma już ponad 50 lat
doświadczenia. W ofercie ma zarówno damskie jak męskie obuwie z naturalnych skór. Polskim
producentem obuwia z wieloletnią tradycją jest także marka Góral, produkująca buty ze skóry
naturalnej. Panie uwielbiają za to markę Neścior, producenta eleganckich czółenek, szpilek
i sandałów. Najlepszej klasy męskie modele skórzanych półbutów męskich produkuje natomiast firma
Madej. Podczas Targów Mody Poznań będzie można również zobaczyć modele rodzimej marki
Hammer, której kolekcja dodatkowo wzbogaci wieczorne pokazy na wybiegu w ramach Gali Polskiej
Mody.
A co dla najmłodszych?
Latem królują oczywiście sandałki na rzepy, które sprawią, że dziecku będzie wygodnie i przewiewnie.
Aby mała stópka się nie pociła, a tym samym komfort noszenia był dobry, należy kupować obuwie

wykonane z naturalnych materiałów. Znajdziemy takie w asortymencie marki Primigi. Jesień warto
przywitać w bucikach z kolekcji marki Prinzessin lillifee lub Capt’n Shark – kolorowych, ocieplanych
i jednocześnie dbających o małą stópkę.
Buty ze skóry ananasa
Coraz bardziej popularna staje się moda w wersji EKO. Nikogo nie powinien zdziwić już fakt,
że na polskim rynku modowym można dostać ubrania wyprodukowane z organicznych materiałów
oraz np. buty ze skóry ananasa. Aspekt zrównoważonego rozwoju rozszerza tegoroczną ofertę
Targów Mody Poznań.
A do pracy…
Trendy obuwnicze to nie tylko te modele, które nosimy poza domem. W pracy również dobrze jest
wyglądać stylowo, a jednak nie każdy może pozwolić sobie na szpilki czy modne sandały. W zawodach
medycznych konieczne jest noszenie specjalistycznego obuwia, ale jak widać, na to także branża
znalazła sposób. Marka Sanital to producent specjalistycznego obuwia medycznego, który nie
szczędzi kolorowych printów i wzorów na swoich produktach. W końcu jak mawiał sam: „But to nie
tylko design, ale część języka twojego ciała. Sposób, w jaki będziesz się poruszać zależy od butów,
które wybrałaś. Kobieta może być seksowna, czarująca, bądź nieśmiała, a wszystko to za sprawą
butów”.

