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„Millennial Cotton Jersey”
Marka odzieży reklamowej Promodoro nie spoczęła na laurach. Wciąż
poszukuje
dla
swoich
Klientów nowych, innowacyjnych rozwiązań. Efektem jej ostatnich długich
i starannych badań jest
wprowadzenie do swojej oferty, odzieży uszytej
z nowoczesnej tkaniny bawełnianej o nazwie „Millennial Cotton Jersey”.
„Ta tkanina jest tak wyjątkowa, iż postanowiliśmy
nadać jej nowej kolekcji,
swoją własną nazwę X.O
by promodoro. Z miłości
do tekstyliów i w oparciu o
nasze wieloletnie doświadczenie, stworzyliśmy najwyższej klasy materiał.”,
opowiada z zachwytem Melanie Floch z Promodoro.
X.O by promodoro
Tekstylia
pochodzące z nowej kolekcji X.O
by promodoro wyróżniają
się gładką powierzchnią,
miękkością, lekkością oraz
elastycznością i delikatną
strukturą, zapewniając im
jednocześnie idealne warunki do nadruku i czyniąc
je absolutnie wyjątkowymi
na rynku. Melanie Floch:
„Stworzyliśmy
produkt
o jedwabistym wykończeniu i elastyczności, których

nigdy dotąd nie udało nam
się uzyskać przy tkaninach
bawełnianych.”
Pierwsze
produkty X.O cechują się
świeżością barw i wyrafinowanymi krojami. Nowa
kolekcja zachwyci swoich
użytkowników różnorodnością oraz propozycjami dla
każdego i na każdą okazję.
Znajdziemy w niej modne
kroje, najwyższą jakość i
trwałe kolory. „Istniejemy na
rynku już ponad 30 lat. Zdążyliśmy więc zgromadzić
wystarczająco dużo wiedzy
i doświadczenia, nie tylko
na temat tekstyliów, ale również na temat potrzeb naszych Klientów”, mówi Melanie Floch. Idea stworzenia
tkaniny „Millennial Cotton
Jersey “ zrodziła się wraz
z powstaniem delikatnej
i wysokiej jakości przędzy, i
dodaniem do niej miłości do
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szczegółów oraz jedynymi
w swoim rodzaju procesami
dziania. Stworzona i praktykowana przez Promodoro technologia farbowania
znacząco poprawia wygląd,
zdolności oddychania i
funkcyjność tkanin. Ponadto,
ulepszona zdolność wchłaniania pigmentów gwarantuje odzieży X.O trwałe i
żywe kolory. Nową kolekcję
z pewnością pokochają fani
znakowania drukiem cyfrowym, szczególnie za wyjątkowo gładką powierzchnię
jej pozycji. Jak zapewnia
Promodoro, wprowadzenie
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tkaniny „Millennial Cotton
Jersey “ to dopiero początek
nowej kolekcji X.O. Startowa oferta t-shirtów obejmuje 7 stylów partnerskich,
o fasonach klasycznych
z okrągłym ściągaczem
lub bardziej modnych tzw.
„Oversized“. T-Shirty X.O
zachwycą każdego, niezależnie od płci, wieku i preferowanego stylu. Klienci
mają do wyboru rozmiary
od XS do 2XL oraz żywe kolory, od lazurowego niebieskiego do modnych odcieni
melanżowych.
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