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SPRINGFIELD 
A S  YOU  L  I V E 

 

 

 

Autumn kick off 

Οι πρώτες φθινοπωρινές τάσεις της Springfield μόλις έφτασαν. Prints και ιδιαίτερα θηλυκά σχέδια 

αποτελούν τα hit της σεζόν για τις γυναίκες ενώ για τον άνδρα Springfield το κολεγιακό look θα 

αποτελέσει το κλειδί για τα outfits που θα τραβήξουν τα βλέμματα. Δώστε προσοχή! Αυτή είναι μόνο 

η πρώτη από τις συλλογές που θα κυκλοφορήσουν φέτος το φθινόπωρο. 
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c h ic & flowers 

Αυτή τη σεζόν επενδύουμε έξυπνα και 

επιλέγουμε casual chic συνδυασμούς, 

blazers με τυπωμένα υφάσματα ή φαρδιά 

τζιν. Τα στοιχεία αυτά θα συνδυαστούν με 

τα iconic φλοράλ prints της Springfield, σε  

χειμωνιάτικες αποχρώσεις προκειμένου να 

δώσουν στο casual DNA της σειράς μια 

κομψή νότα.   

Η χρωματική παλέτα βασίζεται σε 

αποχρώσεις του πράσινου, του μπορντό 

και του σκούρου μπλε. Δερμάτινα 

αξεσουάρ και κοντομάνικα με prints 

προσθέτουν ένα χαλαρό στοιχείο ανάμεσα 

σε αυτή την έξυπνη ατμόσφαιρα.  

 

 

 
Floral print blazer Ankle boot Wide leg cropped jeans 
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Tee Tweed jacket neck scarf 

 
 
 
 
 

 

back to casual 

Το κολεγιακό στυλ δίνει έμπνευση στα 

κλασσικά ανδρικά looks με 

πρωταγωνιστή τα καρό και τα ριγέ prints.   

Δημιουργείστε άνετα, casual look με 

καρό πουκάμισα, φούτερ ή ριγέ polo 

πουκάμισα με ράγκμπι κολάρα σε 

συνδυασμό με απλά ρούχα όπως 

σακάκια και slim βαμβακερά παντελόνια 

σε μπλε και καφέ αποχρώσεις.
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Striped  rugby collar polo shirt Prince of gales trousers Sweater 

 
 
 
 
 

 
 

Bomber Jacket Sneakers Slim fit chino pants
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daily smart 
 

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος, τα νέα daily smart trends θα φτάσουν σύντομα στα 

καταστήματα Springfield. Καθημερινά και άνετα outfits με μία πιο επίσημη νότα χωρίς 

όμως να λείπει το casual DNA του brand. 

Για εκείνη, στοιχεία όπως καρό μοτίβα και ο συνδυασμός γκρι, μαύρων και electric μπλε 

χρωμάτων θα σηματοδοτήσουν τις νέες προτάσεις. Πουλόβερ με στρας λεπτομέρειες, 

δερμάτινα αξεσουάρ και τα πρώτα πανωφόρια σε σουέντ θα είναι ο τέλειος σύμμαχος της.  

Για εκείνον, εφαρμοστά παντελόνια σε αποχρώσεις του μπλε και του γκρι σε μονόχρωμα 

σχέδια και καρό γραμμές όπως επίσης, και μακρυμάνικα polo μπλουζάκια, εμφανίζονται 

ως τα νέα hit τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με πουλόβερ η λεπτές ζακέτες σε 

μουσταρδί και καφέ αποχρώσεις. 

 

Springfield│ As you live  

To brand Springfield δημιουργήθηκε στη Μαδρίτη το 1988 και δραστηριοποιείται στον τομέα της 

νεανικής, αντρικής ένδυσης και υπόδησης. Το 2006 επεκτείνεται στο γυναικείο καταναλωτικό κοινό 

παρουσιάζοντας συλλογές ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ που απευθύνονται στη 

σύγχρονη νεαρή γυναίκα. Αποτελεί μέλος του Cortefiel Group, του ηγετικού ομίλου στην βιομηχανία 

της μόδας. Σήμερα, το brand Springfield έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον χώρο της γυναικείας 

και ανδρικής ένδυσης και υπόδησης διατηρώντας πάνω από 941 καταστήματα σε περισσότερες 

από 73 χώρες. 

 

Springfield Store: Πλάτωνος 2 και Αγίου Γεωργίου, Χαλάνδρι 

Find us on Facebook: www.facebook.com/SpringfieldGR 

Follow us on instagram: www.instagram.com/springfieldm 
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