SAJTÓANYAG – AZONNAL KÖZÖLHETŐ

ÖRÖM ÉS BÜSZKESÉG
Megszületett és nagy sikerrel debütált az egyedülálló magyar luxus vadászkollekció

Az egyedülálló és egyetlen magyar luxus vadászkollekció nagy sikerrel debütált a Diana Vadászbálon, ahol az
eredeti ókalocsai kézi hímzéssel díszített magyar luxus vadászkollekciót a Diana Vadászhölgyek és
professzionális modellek mutatták be a szakértő közönségnek.
„Stílus, minőség, hagyomány, elegancia – a Hrivnák Tünde divattervező által megálmodott csodálatos Wondeer
vadászkollekció értékei, mellyel öröm és büszkeség azonosulni.” – mondta Bán Beatrix, a Vadászati Kulturális
Egyesület Diana Vadászhölgy Klub elnöke.
A WONDEER vadászkollekciót a Magyar Vadászati Múzeumban és a CIC (International Council for Game and
Wildlife Conservation) székházban készült professzionális fotósorozatok népszerűsítik, a FeHoVa minden napján
nyilvános divatbemutatón tekintheti meg a közönség. A WONDEER standon kürtkoncerttel, előadásokkal,
exclusive italkóstolóval várják az érdeklődőket.

Kommunikációs célra használható további tartalom:
HUNor és testvére kiváló vadászok voltak. CSODASZARVAS egy gyönyörű, új hazába vezette őket.
Óhazából hozott ősi értékeikből ÚJAT, kincset, csodát, magyar nemzetséget hoztak létre.

ÚJAT TEREMTÜNK
A magyar vadászok várva-várt álmát valósítjuk meg. Kiválóságot, régi magyar értékből újat teremtünk.
Elismert magyar művészekkel, híres magyar vadászokkal, a legmagasabb színvonalú alapanyagokkal és
a legkifinomultabb magyar kézművesekkel megalkotjuk a magyar luxus vadászkollekciót.

SZENVEDÉLYÜNK A VADÁSZAT
Elkötelezettek vagyunk a vadászat és a legkifinomultabb magyar kézművesség iránt. Garantáljuk, hogy
a tökéletesség benne van minden öltésben. A Wondeer luxus vadászkollekció határozottan képviseli a
kompromisszumok nélküli legmagasabb színvonalat és eleganciát.
A WONDEER magyar vadászkollekcióban tükröződik a magyar tradíció csodájának és az innováció
varázsának harmóniája.
Elkötelezettek vagyunk a magyar kézművesség továbbéltetésében, tervező-művészek és kézművesek
új generációjának támogatásában.

ÉRTÉK ÉS SZÉPSÉG
A WONDEER kollekció kifejezi a vadász szív és lélek etikai értékeit: hit, tisztelet, önfegyelem,
megismerés és megértés. Teremtő erővel ad kisugárzást viselőjének.

STÍLUS ÉS PRECIZITÁS
A WONDEER vadászkollekció kifinomult, de határozott stílusában illeszkedik a vadász személyiséghez
és a vadász-társadalmi életstílushoz. A kollekciót azoknak a nőknek és férfiaknak ajánljuk, akik szeretik
a természetet és a vadászat az életstílusuk. Fontos nekik, hogy az öltözékükön megjelenjen az
identitásuk és a kultúrájuk, ezzel is kifejezve a nemzeti tudatot. Az ókalocsai motívumvilág
felhasználásával díszített WONDEER luxus vadászkollekció fontos üzenete, hogy őrizzük meg és
népszerűsítsük az eredeti magyar értékeket hazánkban és külföldön egyaránt.

Fotóanyag az alábbi linkről letölthető,
fotós megjelölésével használható (Photo: Perl János / Perl Creative):
https://www.dropbox.com/sh/510bu36w3kwtdes/AABULrWM-B8AlrH_CaHFvM2xa?dl=0

További információ kérhető (ezen elérhetőségeken elérhető a WONDEER luxus
vadászkollekció divattervezője, Hrivnák Tünde, aki szívesen ad TV-s / rádiós interjút is):
info@wondeerluxury.com
+36 30 242 8041
www.wondeerluxury.com

