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COMUNICADO
Ontem, em São Paulo, foi apresentado em evento para jornalistas, o Preview da
Coleção Primavera-Verão da Lojas Renner, com o lançamento de três novas marcas,
conforme release abaixo distribuído aos presentes:

PRIMAVERA-VERÃO RENNER 2009/2010 APRESENTA
TRÊS MARCAS EXCLUSIVAS
Inspirada no conceito Resort Chic a marca A Collection, reflete o
glamour dos balneários mais desejados do mundo. A força da nova
marca está na estamparia que, quando combinada a jeans de filigranas
douradas, t-shirts com bordados em paetês ou calças skinny em cores
básicas compõem o guarda-roupa da mulher naturalmente glamurosa. Na paleta de
cores, predominam azuis, verdes claros e alaranjados, tons que vão muito bem com
acessórios em dourado.

Novidade para as gestantes, a coleção Maternity
Renner oferece produções descoladas para mulheres
que não abrem mão do estilo mesmo durante a gravidez. Com vestidos oversized,
macacões e slings, a linha aposta na modernidade, caimento e conforto. Destaque para
os jeans que vestem super bem e são a base de produções versáteis para o dia-a-dia.
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A primeira marca exclusiva de calçados da
Renner chega às 115 lojas da rede a partir da
segunda quinzena de agosto/09, com modelos
para o público feminino.
Os calçados, que antes usavam as mesmas marcas da confecção, ganham, com a
criação de uma marca única, o status de categoria e não apenas de acessório.
Seguindo as principais tendências da estação, a nova linha chega com modelos que
vão das rasteirinhas e sapatilhas às gladiadoras e peep-toes com saltos. Detalhes no
acabamento como, por exemplo, palmilhas em animal print, debruns listrados, tachas e
cadarços estão presentes em vários modelos da coleção.
Conforto, moda e qualidade são os diferenciais da nova marca que conviverá com
outras marcas de terceiros que continuarão a ser comercializadas na rede. O objetivo é
trabalhar com a diversidade de opções para atender os diferentes estilos.

Porto Alegre, 03 de julho de 2009.
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