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trying to wake up, ... Mornings aren't easy although I try to be 

optimistic about it. New day, new hopes! Every morning I drink 

my favourite coffee but today it tastes so much better with 

sunshine on my face. I watch sunlight breaking through the clo-

uds with a cup of coffee in my hands and at once the world 

seems like a better place. I cherish the moment. Before leaving 

the house, I smooth my new pale pink dress and casually throw 

the blue shawl with white dots around my neck. I welcome the 

new day with the smile on my face. Suddenly, I hesitate. Is it too 

much? No, definitely not. I smile and start walking faster. I know 

it's going to be a good day. How do I know it? Self-confidence is 

the most fashionable trend in 2017. Here is what you can find 

in the newest ECHO collection.

 i leniwie budzę się do życia, bo poranki zwyczajowo bywają 

trudne, choć podchodzę do nich z optymizmem. Nowy dzień 

to nowe nadzieje. Codziennie piję tą samą ulubioną kawę, jed-

O Klientkach ECHO i okrągłym Jubileuszu

     Jako dwudziestoletnia studentka wzornictwa i projektowa-

nia marzyłam o stworzeniu własnej marki modowej od zera. 

Przez lata małymi krokami, z firmy dwuosobowej, dotarłam do 

momentu, w którym sprzedaję kolekcje ECHO w sześciu wła-

snych sklepach stacjonarnych, w kilkudziesięciu multibran-

dach w kraju i za granicą oraz w prężenie działającym butiku 

w świecie wirtualnym. Dziś świętuję 20-lecie istnienia ECHO 

na polskim rynku. Jestem szczęśliwa, że moje marzenie speł-

nia się, jednakże to Wam, moje drogie Klientki, dziękuję z ca-

łego serca. Zaufanie, którym mnie obdarzyłyście, Wasza wia-

ra i satysfakcja, że produkt firmowany metką ECHO spełnia 

Wasze oczekiwania - przyczyniają się, że ECHO rośnie w siłę!  

Z całego serca dziękuję moim Klientkom, że tworzą markę 

ECHO od dwudziestu lat.

About ECHO customers and round jubilee

    At my early 20’s I’ve dreamed of being a designer and ma-

king my own fashion brand from the scratch. Over the years 

we have grown from the 2 people's company to a bigger brand 

with 6 stores in Poland, online butique and multiple clients aro-

und Poland and Europe.  Today I celebrate our 20th anniver-

sary. My dreams came true. Words can’t explain how happy  

I am. But you are the one to thank for my dear clients.  Your fa-

ith and satisfaction with ECHO’s product constantly gives me 

strength to build this brand even stronger! From all my heart 

thank you for being a part of ECHO’s family!

nakże teraz jej smak jest inny, o niebo lepszy, gdyż cieplejsze 

dni zapukały do moich drzwi. Z ulubionym kubkiem w dłoni, 

przyglądam się promieniom słonecznym przedzierającym się 

przez obłoki i od razu świat wydaje się piękniejszy. Rozkoszu-

ję się smakiem tej chwili. Przed wyjściem z domu, wygładzam 

nową sukienkę o delikatnie zarysowanej linii w kolorze blade-

go różu, nonszalancko zarzucam błękitny szal w białe grochy  

i z uśmiechem na twarzy witam nowy dzień. Na ostatnim stop-

niu przydomowych schodów, pojawia się wątpliwość. Może je-

stem zbyt kontrowersyjnie ubrana? Zachodzę w głowę, jednak-

że już po chwili, przyspieszam kroku, ponownie się uśmiecham 

i wiem, że to będzie dobry dzień. Skąd to przeświadczenie? 

Pewność siebie u płci pięknej jest najmodniejszym trendem  

w 2017 roku. A oto, co zobaczymy w nowej odsłonie marki 

ECHO.

POWOLI  OTWIERAM  OCZY

I  SLOWLY  OPEN  MY  EYES
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ECHO TRENDS 2017

Echo’s SS 17 campaign follows the woman's voice. Women bre-

ak the stereotypes, take on new challenges and make their dre-

ams come true.They are in line with men. Their partners and 

fathers wardrobe becomes the source of inspiration for them. 

Navy blue T-shirt combines with white capri pants? Or maybe 

the other way around? White top and pencil skirt with tailored 

navy blue jacket?

     Sunny yellows, juicy reds, geometric and flower prints recal-

ling the style of the 70s - that's what inspired the new collection.

They say simplicity is the ultimate sophistication. It’s the major 

trend on catwalks for decades. ECHO’s collection represents mi-

nimalism. Classic slit dresses, well tailored trousers are the must 

have pieces that every modern woman should have in her war-

drobe. Toned colours bring calmness in today's busy world.

TRENDY ECHO 2017

Tegoroczna kolekcja marki ECHO na sezon wiosna-lato 2017 

jest odpowiedzią na głos ulicy – na głos Polek. Kobiety łamią ste-

reotypy,  podejmują się nowych i ciekawszych wyzwań, spełnia-

ją marzenia oraz stają w jednym szeregu z mężczyznami. Inspi-

racji szukają w szafie u swoich życiowych partnerów lub ojców. 

Granatowa koszulka z krótkim rękawem w połączeniu z biały-

mi spodniami à la cygaretkami o długości 7/8? A może na od-

wrót? Czy biały top i ołówkowa spódnica stworzą zgrany duet  

z granatową, dopasowaną marynarką w męskim stylu? 

Odwaga postanowiła zagościć w garderobie ECHO. Słonecz-

ny żółty, soczysta czerwień, geometryczne desenie, kwiatowe 

printy lub wzory oddające klimat lat 70. formułują najnowsze 

wydanie marki. Mawia się, że prostota jest szczytem wyrafino-

wania. Króluje na wybiegach mody u polskich i zagranicznych 

projektantów od lat. Kolekcja ECHO utrzymana jest w minima-

listycznym duchu. Klasyczne kroje prostych sukienek, dobrze 

skrojone spodnie są podstawą garderoby dla każdej nowocze-

snej kobiety. Natomiast stonowane barwy wprowadzają ład  

i spokój  w dzisiejszym, zabieganym świecie.
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Klimat szarych ulic metropolii przełamują 

dziewczęta ubrane w pasiaste lub pastelowe 

midi sukienki i trzymające owocowe smoothie 

w ręku.  W ten nurt doskonale wpisują się ca-

sualowe stylizacje ECHO, w których dominują 

zwiewne, lekkie tkaniny. Są to miękkie i kom-

fortowe dzianiny. W kolekcji ECHO delikatnie 

zaznacza się sportowy look.

Girls in stripe and pastel midi dresses with 

smoothie in their hand are brightening the 

streets. This trend is perfectly represented by 

ECHO's look where delicate and comfortable 

fabrics dominate. You can also easily spot  

a hint of sporty look in ECHO’s collection.
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The traditionalists choose black and beige 

lace, the regulars like to emphasize their 

confidence with chic bold colour dresses and 

some unique Swarovski jewellery. Our con-

fident clients wear fitted red sets or pink jum-

psuits.

Tradycjonalistki wybierają dla siebie czarne 

lub beżowe koronki, natomiast lwice salono-

we podkreślają swoją  pewność siebie szykow-

nymi sukienkami w odcieniu kobaltowym lub 

soczystej zieleni, których piękno zaakcentują 

oryginalnymi przypinkami Swarovskiego. Ko-

biety biznesu, nasze Klientki, przywdziewają 

eleganckie komplety w kolorze ognistej czer-

wieni lub topowe różowe kombinezony.
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Kobiety są siłą marki ECHO
Spełnione, dojrzałe, doświadczone. Przebojowe, odważne oraz 

o spokojnej duszy. Pracują, uczą się lub studiują. Wychowują. 

Matki oraz córki. Koleżanki z pracy, przyjaciółki. Pozytywnie 

nastawione do życia kobiety. Realizują się na wielu płaszczy-

znach, ale też odpoczywają, podróżują i dbają o siebie, bo pięk-

no to KOBIETA. A ta kolekcja jest dla Was. 

Women are the power of ECHO
Mature, fulfilled and independent. Courageous but peaceful. 

They usually work or study. They are mothers and daughters, 

colleagues and best friends. They take life day by day. They are 

open minded, like to travel and take a good care of themselves. 

Beauty is all about women and ECHO’s collection is for some-

one like you.
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Z okazji Jubileuszu marka ECHO wybrała trzy najlepsze pro-

pozycje, aby podkreślić wyjątkowość tego wydarzenia. Nie-

przypadkowo w sekcji NOWOŚĆ znalazło się wino musujące 

pochodzące z polskiej winnicy Kępa Wiślicka na Pogórzu Ślą-

skim. Cuvee Blanc Brut z 2011 roku jest winem białym, wy-

konanym tradycyjną metodą szampańską, o aromacie owo-

ców cytrusowych z nutą rabarbaru i tostów. Doskonały wybór 

dla Pań lubiących być na czasie z nowinkami, również w sfe-

rze trunków. Kolejną odsłoną jest rodzime wino powstające  

w winnicy Płochockich, w powiecie sandomierskim. Ma-Fo 

2013 jest interesującą propozycją dla koneserek, gdyż KLASY-

KA, jak na polskie warunki, sprawdzi się w każdej okazji. Jest 

to przykład wina czerwonego o tradycyjnym charakterze  win 

z chłodniejszych regionów.Charakteryzuje się głęboką barwą 

i aromatem ciemnych owoców - wiśni, czereśni i jeżyn. Miano 

KLASYKA z SUKCESAMI zyskał szampan Dom Pérignon po-

wstający we francuskim regionie Szampanii. Jest to sławny 

trunek, klasa sama w sobie, gdyż tylko Dom Pérignon wypusz-

cza wyłącznie szampany rocznikowe. Na tą okazję może war-

to spróbować edycji '97 symbolizującej 20-lecie marki ECHO? 

Zapowiada się uczta najwyższych smaków.

Kieruj się smakiem z ECHO

On the occasion of the Jubilee, ECHO has selected three top 

choices to emphasize this exceptional event. t’s not coinciden-

ce that that our first pick will be NEW sparkling wine. 2011 Cu-

vee Blanc Brut is traditionally made Polish white wine with ci-

trus aroma and a little hint of rhubarb and toast. It’s produced 

in Kępa Wiślicka winery at Silesian foothills. An excellent choice 

for ladies who follow all the new commings. The next pick came 

from Płochockich winery in Sandomierz district. 2013 Ma-Fo 

red wine is an interesting choice for cones, just because CLAS-

SIC is always the best choice. It's an example of wine from col-

der regions of Poland. It has deep color and is characterized 

by red fruit aroma - sweet cherries and blackberries. And now 

for the big finale, CLASSIC French Dom Pérignon straight from 

Champaigne. 1997 yr bottle of this PRESTIGE drink will be the 

best choice to celebrate ECHO’s 20th anniversary.

Follow the taste of ECHO



KONKURS 
Dzisiejsze kobiety mówią o swoich po-

glądach, bronią swoich praw i chcą, aby 

świat usłyszał ich racje. Dyrektor kre-

atywna francuskiego domu mody Chri-

stian Dior - Maria Grazia Chiuri de-

biutancką kolekcją haute couture na 

sezon wiosna-lato 2017 zaprezento-

wała linię białych koszulek z krzykliwy-

mi manifestami... kobiet. Pokochałyśmy 

tą inicjatywę i nosimy t-shirty z hasła-

mi o równości wśród kobiet i zachęca-

my Was, abyście dołączyły do nasze-

go gangu - #kobietaecho. To jest HOT, 

gdyż łączymy pokolenia i wspólnie bu-

dujemy przyszłość.

Mamy i córki, siostry, przyjaciółki two-

rzą i inspirują ECHO od 20 lat. Z oka-

zji okrągłego Jubileuszu, z myślą o Was, 

został przygotowany konkurs dedyko-

wany wszystkim kobietom, które łą-

czy więź – przynależność do drużyny 

ECHO.  Szczegółów szukajcie w me-

diach społecznościowych. 

Bądźcie z nami w bieżącym kontakcie 

i zapraszajcie do zabawy inne kobiety. 

CONTEST 
In today's word women's voice is heard. 

They strongly emphasize their views, ri-

ghts and opinions. Dior’s creative direc-

tor Maria Grazia Chiuri made her debut 

collection about manifest of women ri-

ghts written on white T-shirts. We lo-

ved it and decided to design and wear 

T-shirts that means something. Join our 

'gang' #kobietaecho. We bring genera-

tions together to build the new future.

 

Mothers, daughters and sisters - they 

all inspired us for over 20 years. Let’s 

celebrate this anniversary and take part 

in our contest. You will find all the deta-

ils online.  Stay in touch and invite other 

women to play with us.

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


