Warszawa, 16.07.2019 r.

Zakochaj się w kolorach Włoch z butami BRAVOMODA!

Wyobraź sobie, że właśnie spacerujesz uliczkami urokliwej Italii. Każde miasto czy region tego kraju
oferuje bogatą paletę barw, które potrafią zauroczyć niejednego podróżnika. Marka BRAVOMODA
przygotowała dla Ciebie propozycje butów, które idealnie wpasują się we włoski klimat. Jeśli jeszcze
nie planujesz wyprawy do kolorowej Italii, być może nasze zestawienie okaże się świetną inspiracją,
by kupić bilety i udać się na przykład na rzymskie wakacje.
Niezależnie czy wolisz atmosferę wiecznego miasta, słońce zachodzące na wybrzeżu Amalfi, gondole
przepływające pod mostami Wenecji, czy odpoczynek nad jeziorem Como, w każdym z tych miejsc
możesz oddać się swojemu dolce far niente, czyli tzw. słodkiemu „nicnierobieniu”.
Wybór akurat Włoch jest w naszym zestawieniu nieprzypadkowy. To właśnie z tego zakątka pochodzą
skóry, z których powstają buty BRAVOMODA, a także maszyny i kopyta, które są wykorzystywane do
ich wytwarzania. Marka stawia nie tylko na jakość i wygodę swoich czółenek czy sandałków, ale
również dba o design inspirowany Włochami. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Cię
w podróż po słonecznej Italii!
Rzym

wysokość obcasa: 9 cm
materiał wierzchni: skóra licowa

Jeśli jesteś miłośniczką zwiedzania, antycznych ruin i pizzy, stolica Włoch wydaje się idealną propozycją
dla Ciebie. Aby wyglądać stylowo w wiecznym mieście, wybierz eleganckie, beżowe sandałki na słupku,
które świetnie sprawdzą się podczas spaceru rzymskimi uliczkami. Jeszcze tylko aparat w dłoń i jesteś
gotowa na podbój miasta!

Positano

wysokość obcasa: 8 cm
materiał wierzchni: skóra zamsz

Wybrzeże Amalfi to ulubione miejsce blogerek i influencerek z całego świata, które chętnie pokazują
włoskie kadry na swoim Instagramie. Trudno się dziwić, słynne pastelowe budynki piętrzące się na
wzgórzu to urokliwe tło dla włoskich stylizacji, których dopełnieniem często są szykowne pantofle.
W takim miejscu dobrym wyborem będą te o niższym obcasie, a jasny róż dodatkowo podkreśli Twoje
opalone nogi.

Wenecja

wysokość obcasa: 7 cm
materiał wierzchni: skóra zamszowa
laminowana

Przepływający gondolierzy, klimatyczne mosty, spaghetti na Placu św. Marka – tyle wystarczy, by
przeżyć swoje la dolce vita. Nie ma chyba osoby, która przynajmniej raz w życiu nie chciałaby odwiedzić
Wenecję. Aby wpasować się w kolory tego miasta, BRAVOMODA proponuje chabrowe czółenka na
słupku, które zapewnią Ci komfort i wygodę podczas przechadzania się uliczkami miasta na wodzie.

Jezioro Como

wysokość obcasa: 7 cm
materiał wierzchni: skóra zamsz

Jeśli jesteś amatorką wypoczynku i bardziej od zwiedzania wolisz relaks nad wodą – Jezioro Como to
propozycja dla Ciebie. Połączenie majestatycznych Alp oraz okazałych rezydencji to duży atut tego
miejsca. Na wieczorne rozmowy przy winie i pizzy BRAVOMODA poleca czerwone szpilki z odkrytym
palcem i fantazyjnym obcasem, które dodadzą twista całej stylizacji.

BRAVOMODA
BRAVOMODA to polska marka obuwnicza, oferująca szeroki asortyment pod względem wzornictwa, rodzaju
i kolorów. Od 1996 roku wczuwa się w potrzeby kobiet i podąża za ich marzeniami. Inspiracje czerpie
z doświadczenia, rodzinnej tradycji oraz wnikliwej obserwacji trendów. Dla klientek buty marki dostępne są na
terenie całej Polski w wybranych sklepach obuwniczych oraz na stronie internetowej bravomoda.pl.
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