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Mam znajomą w branży. Fajna kobieta, matka pracująca na 

pełnych obrotach i troskliwa żona. Aktywna, zadbana, bez za-

rzutu. Jak to mówią millenialsi jest "cool babką" i superboha-

terką własnego życia. Zanim jednak poczuła wiatr w żaglach  

i zrealizowała kilka marzeń... była bardzo nieporadna życiowo. 

Szukała inspiracji, swoistego natchnienia do działania i znala-

zła ją u Victorii Beckham. Projektantka mody XXI wieku, ikona, 

businesswoman, kochająca mama i urocza żona. Kobieta suk-

cesu pracującą na swój sukces od 17 lat. Udowodniła przede 

wszystkim sobie i światu, że ciężką pracą i charyzmą można 

zdziałać cuda. Z pośmiewiska modowego przerodziła się  

w wyrocznię i inspirację dla tysięcy kobiet na świecie. Michelle 

Obama wtóruje postawie byłej członkini zespołu muzycznego 

Spice Girls. Uważa, że posiadanie zasobnych kont bankowych 

nie świadczy o sukcesie, natomiast ważne są zmiany jakie po-

czyniliśmy w życiu innych osób.

Niewątpliwie, projektantki i współczesne marki modowe 

ubierają kobiety od stóp do głów, wyznaczają sposób w jaki 

mamy żyć oraz mają znamiona marki autentycznej, bowiem 

są one budowane na personalnych doświadczeniach i otulone 

wiedzą z życia wziętą. Dzisiejsze marki odzieżowe mogą być 

markami przyszłości, gdyż inspirują, wpływają na zmieniany 

dokonywane przez kobiety, a w konsekwencji tworzą solidne 

podstawy do budowania trwałych więzi z klientkami. Czy jest 

to tylko przebiegły chwyt marketingowy? Otóż nie.

 Girls? J'adore! 

I have a friend in the industry. Nice woman, working at full ca-

pacity mother and caring wife. Active, well groomed, impec-

cable. As the millennials say, she is a "cool lady" and superhe-

ro of her own life. But before the wind filled her sails and she 

realized few dreams… she was very gauche. She was looking 

for inspiration, peculiar afflatus in order to act and she final-

ly found it at Victoria Beckham. Fashion designer of the 21st 

century, icon, businesswoman, loving mom and adorable wife. 

Successful woman working on her triumph from 17 years. She 

proved herself and the rest of the world that hard work and 

charisma can do miracles. From the laughingstock of fashion 

to the oracle and the inspiration for thousands of women in 

the world. Even Michelle Obama backs up the former member 

of the Spice Girls. She believes that having wealthy bank acco-

unts does not indicate the success - important are changes we 

have made in other people's lives.

Undoubtedly, designers and contemporary fashion brands 

dress women from head to toe determining how we should 

live, they have the marks of authentic brand because they are 

built on personal experiments, covered with life taken know-

ledge. Nowadays clothing brands may be the brands of the 

future, because they inspire, they affect females changes and 

consequently form a solid foundation which builds lasting re-

lationships with clients. Is this just a cunning marketing hit? 

Well, no.

 Girls? J'adore! 



3

Rok 2017 jest rokiem pewnych siebie, ambitnych ko-

biet, pokazujących siłę charakteru i uśmiech. Ubrania, 

które nosimy nie pełnią tylko funkcji podstawowych 

– chroniących przed niesprzyjającymi warunkami 

pogodowymi, a utożsamiają nas z wizją kobiety, któ-

rą chcemy lub pragniemy być. Najnowsze męskie ko-

lekcje z ostatnich tygodni mody mówią o sylwetkach 

mężczyzn metroseksualnych ubranych na wzór i po-

dobieństwo kobiet. To jasny przekaz dla mas, że z ko-

biecym zdaniem musimy się liczyć. Czy współczesne 

kobiety rządzą światem? Tak, tylko spójrzmy dokoła 

siebie, gdyż najlepsze przykłady są wśród nas.

Sposób na kobietę

2017 is a year of confident, ambitious women who 

show strength and smile. Clothes that we wear not 

only fulfill basic function - protecting against unfavo-

rable weather conditions, but they identify us with 

the vision of the woman we want or we desire to be. 

The latest men's collections of the last Fashion weeks 

talk about the silhouettes of metrosexual men who 

are dressed in the pattern and likeness of women. 

This is a clear message to the masses, that we have to 

take into account feminist thinking. Do modern wo-

men rule the world? Yes, just look around yourself, 

because the best examples are among us.

Way for women
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Od lat 80-tych XX wieku historia mody nie zna tak wielu sil-

nych sylwetek kobiet, które tak licznie dają o sobie znać jak 

w 2017 roku. Dzisiejsze kobiety biorą sprawy w swoje ręce,  

a na swoje barki - tuziny obowiązków dziennie. Christian Dior 

uważany jest za jednego z najwybitniejszych projektantów 

mody XX wieku mawiał, że zmiany w modzie wymuszają się 

same. Dzisiejsze kobiety odsuwają się od salonowej elegancji - 

stylowej, acz niewygodnej mody i przyswajają styl "sportowej 

elegancji".

Kobieta, edycja 2017 jest przedsiębiorcza i spogląda na ży-

cie przez różowe okulary. Tego akcentu kolorystycznego nie 

zabraknie w najnowszej kolekcji ECHO na sezon jesień-zima 

2017|18. Marka koncentruje się na wyrazistych kolorach, 

nowych strukturach materiałów, stylowych detalach i naj-

modniejszych, światowych trendach modowych. To kolekcja,  

w której pierwsze skrzypce gra wygoda. Oversize'owe swetry 

z golfem, długie spódnice i sukienki przylegające do ciała, jed-

nakże pozwalające na maksymalną swobodę ruchów. Klimat 

kolekcji idzie z duchem czasu, aczkolwiek jest w niej miejsce 

na własną interpretację. 

W roli głównej:  
Kobiecy punkt widzenia 

Since the 1980s, fashion history does not know so many 

strong female figures, who so numerously set in as in 2017. 

Today's women take matters into their own hands and on the-

ir own shoulders dozens of duties everyday. Christian Dior, 

who is considered as one of the most outstanding fashion de-

signers in the XX century, used to say that changes in the fa-

shion are forced by themselves. Today's women go away from 

the salon's elegance – stylish but uncomfortable fashion and 

assimilate the "sporty elegance" style.

Woman, 2017 edition is entrepreneurial and looks at life 

through pink glasses. This colourful accent won’t be missing 

in the latest ECHO collection for the autumn-winter season 

2017/18. Brand focuses at vivid colours, new material struc-

tures, stylish details and world most fashionable trends. Here 

we have a collection in which the first violin plays comfort. 

Oversize golf pullover, long skirts and dresses adjoining to the 

body however allowing maximum freedom of movement. The 

climate of the collection goes with the spirit of time although 

there is a space for its own interpretation.

In the lead role:  
feminine point of view
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Pojawiły się ulubione sukienki klientek ECHO o prostej 

linii, delikatnie zarysowanej talii, o długim rękawie i wy-

kończone skromnym, lecz zauważalnym wiązaniem na 

szyi. Są dostępne w wersji gładkiej lub w kwiatowe printy. 

Zobaczymy również przejawy stylu wiktoriańskiego, któ-

ry na poważnie wkroczył na światową scenę modową. 

W najnowszej kolekcji ECHO zostały zaprojektowane 

bluzki o falbaniastym zakończeniu rękawów i tworzące 

idealną parę w zestawieniu z spódnicami do kolan, lekko 

rozkloszowanymi i w pasie wiązanymi na kokardę.

ECHO's  clients favorite dresses are those with straight 

lines, gently scratched waist, long sleeves, finished with 

a modest, but noticeable tie on the neck. They are availa-

ble in plain or floral prints. We will also see signs of the 

Victorian style, which has seriously entered the world 

fashion stage.

In the latest collection of ECHO blouses with frilly fi-

nished sleeves were designed and they are forming per-

fect pairing with knee-length skirts, lightly spread and 

waist-bound bow.
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We see top dummies, à la suede mini dresses 

– quite elegant to which long coats fit in "Offi-

ce girl" style or with broad shoulders. The au-

tumn scene of the brand is a nod to the natu-

re. We can see leather skirts, flurry textures 

and juicy bottle of green. Women are going 

to wear sports pants with strings set to high 

boots with a wide upper or with boots on  

a narrow hill. Gray sweater and jacquard skirt 

create a tasteful outfit for the gala or just to 

work, because everyday is a good day to look 

pretty to yourself.

 Dostrzegamy topowe szmizjerki, à la zamszo-

we mini sukienki - nieco elegantsze do których 

pasują długie płaszcze w stylu "office girl" lub  

o szerokich ramionach. Jesienna odsłona mar-

ki to ukłon w stronę natury. Pojawią się skórza-

ne spódnice, włochate faktury i soczysta bu-

telkowa zieleń. Kobiety będą nosić sportowe 

spodnie z lampasami do kompletu z wysokimi 

kozakami o szerokiej cholewce lub z botkami 

na wąskiej szpilce. Szary sweter i żakardowa 

spódnica tworzą gustowny ubiór na galę lub 

ot tak, do pracy, bo każdy dzień jest dobry, aby 

ładnie wyglądać dla siebie samej. 
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The collection of ECHO is original, but retains its classic 

character and meets the tastes of many contemporary 

women.

Loose cuts, minimalist chic and cosmic-like texture of 

dresses, which with the universe have little to do, but 

with the climate referring to the latest autumn-winter 

proposals from World-wide journals – have much more.

In autumn / winter collection ECHO paint the image 

of a confident woman, sometimes thoughtful, maybe 

distracted or laid back, but certainly fashionably dressed 

because she chooses a "pajamas look" to the office or in 

order to meet friends. Traditionalists will ask her: who 

wears it? She will answer: certainly the whole world, be-

cause ECHO is a voice of the street and the brand of all 

women.

ECHO's latest proposals combine women’s different 

points of view, classic elegance and a sporty note. They 

blend with the most important winter trends and are in 

harmony with authorial philosophy and mission.

Dear Sir! It is going to be a beautiful autumn, because it 

belongs to the fulfilled women.

Kolekcja ECHO jest oryginalna, choć zachowuje klasycz-

ny charakter i trafia w gust wielu współczesnych kobiet.

Luźniejsze kroje, minimalistyczny szyk oraz kosmiczno-

podobna faktura sukienek, która ze wszechświatem nie-

wiele ma wspólnego, natomiast z klimatem nawiązującym 

do najnowszych jesienno-zimowych propozycji z żurnali 

o światowym zasięgu - o wiele więcej.

W jesienno-zimowej kolekcji ECHO rysuje się wizerunek 

pewnej siebie kobiety, czasami zamyślonej, może roz-

targnionej, wyluzowanej, a na pewno modnie ubranej, 

gdyż wybiera "piżamowy look" do biura lub na spotkanie  

z przyjaciółkami. Tradycjonalistki ją zapytają: a kto to 

nosi? Odpowie z pewnością, że cały świat, albowiem 

ECHO jest głosem ulicy i marką wszystkich kobiet. 

Najnowsze propozycje ECHO łączą różne punkty widze-

nia kobiet, klasyczną elegancję i sportową nutę. Współ-

grają z najważniejszymi zimowymi trendami i są w zgo-

dzie z autorską filozofią i misją. 

Szanowne Panie! Zapowiada się piękna jesień, bo należy 

do spełnionych kobiet.
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"Mała czarna" sukienka to prawdopodobnie najbardziej pożą-

dany model przez kobiety na świecie. Gwarantuje, niezależnie 

od okazji, że będziesz wyglądać odpowiednio, na czasie, po 

prostu doskonale.

"Mała czarna" to również metaforyczne określenie dla Two-

jej ulubionej kawy. A gdzie w małej czarnej wybierzesz się na 

małą czarną w Warszawie?

Nasze zestawienie otwiera restauracja pełniąca także funkcję 

kawiarenki śniadaniowej - Rozbrat 20. Jeżeli marzysz o cie-

płym rogaliku, aromatycznej kawie w niezwykle klimatycznej 

dzielnicy Warszawy, to czym prędzej powinnaś się tam udać. 

Na drugim miejscu jest kawiarnia Odette Tea Room serwują-

ca słodkie rarytasy inspirowane francuskimi wypiekami. Czas 

umili mała filiżanka, ale czarnej herbaty. Natomiast jeżeli szu-

kasz modnego miejsca to proponujemy Krem - polskie bistro 

wzorowane magicznym klimatem francuskich kawiarni. Do 

wyboru są à la francuskie smakołyki podawane w miłej atmos-

ferze. Szykuje się uczta najlepszych smaków. 

A zatem, Warszawo, przybywam!

The "little black" dress is probably the most desired model by 

women in the world. I guarantee, Whatever the occasion, you 

will look adequately and on time - just perfect.

"Little black" is also a metaphorical term for your favorite cof-

fee. And where in a little black will you go to the little black in 

Warsaw?

Our collation opens restaurant which function also as a bre-

akfast cafe - Rozbrat 20. If You are dreaming of a warm crois-

sant, aromatic coffee in an extremely climate district of War-

saw You should go there as soon as possible. On the second 

place is the Odette Tea Room, which serves sweet rarities 

Inspired by French baking. A small cup of a black tea will keep 

you amused. Conversely, if you are looking for trendy place 

you should go to the “Krem” - a Polish bistro modeled on the 

magical atmosphere of French cafes. They offer à la french de-

lights served in a pleasant atmosphere. 

A feast of the best tastes is being prepared.

So Warsaw - I'm coming!

Inspirujący punkt widzenia, 
czyli ECHO poleca: z małą 
czarną przez świat 

Inspirational point of view 
- ECHO recommends: with 
small Black through the world
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Nasze butiki firmowe / 

our boutiques:

Kraków, ul. Św. Tomasza 26 

Jaworzno, ul. Pocztowa 10

Chrzanów, ul. Dobczycka 17

Olkusz, ul. K. Kazimierza Wielkiego 6

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 1,  C.H. Europa

Znajdź nas / you can find us

  ECHOfashion.pl

@ECHOfashion

@ECHOfashion.pl


