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Защото обичаме обувките. 
Модни тенденции при обувките есен/зима 2019/20

„Follow your style“ или  „Следвай собствения си стил“ е мотото на новата мода при обувките. Дамите могат да си 
позволят да се „развихрят“ истински, защото тази есен и зима разнообразието от смели, тренди, нестандартни и 
различни стилове няма граници. От набиващите се на очи грубовати сникъри, през масивните трекинг обувки и 
уестърн боти, както и елегантните модели на тънък висок или широк масивен ток (trotteurs), до бляскавите парти-
токчета - фокусът в новата колекция на Deichmann пада върху стилните модели, които подчертават индивидуалността 
и излъчват уникалност. Абсолютни тренд-модели за сезона са небрежните ботуши с връзки, заострените лоуфъри и 
шикозните боти с височина до глезена. До по-обраните землисти нюанси и класическото черно изпъкват неонови 
детайли и ярките цветове като червено и жълто, които гарантират  wow ефект. Не само различните форми и височини 
на токовете, но и разнообразните материали внасят „промяна в играта“.  Така бляскавият лак, релефният принт на 
кожа от влечуго, както и изисканите детайли като верижка, капси или катарами могат да превърнат всеки модел в 
истински моден хит.

#deichmannbg #10yearsdeichmannbg #followyourstyle

Защото обичаме модата. 
Модни тенденции есен/зима 2019/20

Новите модни тенденции са характерни с една „прелъстяваща дисхармония“, белязана с теченията на уличната мода 
и спортния Cross-Dressing. Аспектите на т.нар. tailoring (костюми и сака) изпращат първи сигнали за налагането на 
един „по-облечен“ стил. Става дума за една „нова организация“, където аутфитът с една по-обрана кройка, макар и 
спортен, също би могъл да бъде шикозен и стилен.
Игривия и индивидуалистичен подход с формите, естествено извежда на преден план темите оversize (големи 
размери), обемност, лейъринг (напластяване), пищност, подчертани ръкави. Вталяването при оверсайз пончота, 
палта или наметала подчертава силуета. Новата тренд визия се отличава с буфан-ръкави, подплънки и подчертани 
рамене. Тези отчасти ексцентрични стилове се съчетават в пълен контраст с актуалните за сезона сникъри. 
Капитонираните материи са на мода не само при якетата, но можем да ги видим и при палтата, полите и чантите. 
Животинските принтове, плисето, пънкарският шик, гингам карето, туидът, пачуъркът, scarf - принтовете (типични 
за шаловете), както и пухкавото кадифе и атлейжър стилът, са акцентите на есенната мода 2019. Модерният цвят за 
сезона носи името „Vanilla Custard“ (крем карамел) - леко оцветен нюанс на бялото.

Добра покупка.

Обувки докъдето ти стига погледът предлага търговската верига Deichmann със своите 21 филиала и онлайн магазина 
си в България, които ускоряват пулса на всяка модна почитателка. Най-актуалните модели за предстоящия сезон 
есен/зима ще откриете в магазините на Deichmann, както винаги на изключително добри цени. Намерете ги и в нашия 
онлайн магазин на www.deichmann.com!

PR Deichmann България
Стела Ерера
ул. Емил Берзински 12, 1408 София
Телефон: 088 820 0023, stella.erera@interimage.bg

Маркетинг Deichmann България
Диана Неделчева
бул. Цариградско шосе 115Г, Мегапарк, 1784 София 
Телефон: 02 81 78 908, diana_nedelcheva@deichmann.com
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Това са новите тенденции при обувките: 

СНИКЪРИ: Тези леки обувки имат голяма тежест в модните тенденции за сезона. Суперудобните спортни модели се 
отличават с голямо разнообразие на цвят и дизайн и винаги привличат погледите. Класическото черно и присъщата 
им нова елегантност са силни акценти.

ГРОЗНИ СНИКЪРИ (UGLY SNEAKERS): Името им ще ви подведе, защото новите сникъри с дебела и грубовата подметка 
със сигурност не са грозни и се радват на всеобщо одобрение. Най-често са изцяло в бяло, но този сезон и с цветни 
детайли.

ТОКЧЕТА: Обувките на висок ток остават класика за почти всеки аутфит, не само заради женствената си елегантност, 
но и заради разнообразието във формата и височината на токовете. В изискано черно, с крокодилски релефен 
принт, а тази есен в бордо и цвят къри.

КОЛЕЖАНСКИ СТИЛ (trotteurs) : Отново „Здравей“!... Елегантният колежански стил със сдържан „препи“ - нюанс е 
отново тук. С удобни масивни токове, изтънчени леопардови детайли или изискана верижка, те определено са най-
търсената компания за есента.

ЛОУФЪРИ: И новите равни обувки изглеждат много шик. Дали в бляскав лак и декорация с капси или пък с 
крокодилска визия и елементи с верижки, те са интересна и суперелегантна алтернатива на спорните обувки.

ОБУВКИ С ВРЪЗКИ: Новите обувки с връзки „се еманципираха“ и повече не искат да бъдат сравнявани с мъжките 
модели. За изисканата визия допринасят красивите детайли, масивните подметки с грайфер, както и лакът или 
змийският принт.

БОТИ ДО ГЛЕЗЕНА: Модерният хибрид между високите обувки и ботушите в последно време извоюва твърда 
позиция в есенната мода. С големия си потенциал по отношение на комбинирането те са винаги добре дошли в 
гардероба ни.

ЕЛЕГАНТНИ БОТИ: Стиловото разнообразие при новите модели боти ще ускори пулса на всички модни почитателки. 
Змийският или крокодилски принт, лакът и различните цветни акценти правят небрежната елегантност част от 
есенния аутфит.

НЕБРЕЖНИ БОТИ: И за есенната кежуал визия отново се кандидатират ботите. Начело в класациата са ботите в 
рокерски или уестърн-стил - защо не с актуалния принт на кожа от влечуго,  както и моделите „Челси“ с висок 
масивен ток...

БОТУШИ И ЧИЗМИ: Обгръщащите коляното зимни любимци изпъкват със стилово разнообразие. Равни или с 
токчета, под или над коляното, в класическо черно или с леопардова визия - те със сигурност дават всичко от себе 
си за дамския крак.
  
ПАРТИ: Въпреки че равните подметки се възприемат като „новото секси“, когато излизате по повод или целта ви е 
перфектна парти-визия, високите токчета са за предпочитане. Повече блясък никога не е излишен.

ЧАНТИ И АКСЕСОАРИ: При чантите доминират обемистите и удобните чанти за през рамо. И при чантите големият 
избор на стилове е факт. Новите материали, както и принтовете с визия на кожа от влечуго, ще допълнят актуалния 
за сезона аутфит.
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Топ тренд сникъри

Слънчева енергия 1 103 1224
Свежата игра с цветовете не позволява зимната 
меланхолия да ни завладее … 
Сега за 59,90 лв.

Mix & match 1 102 1770
С нов и провокиращ микс от 
десени изпъкват модерните 
„Arty - сникъри“, които придават 
допълнителна стойност на всеки 
аутфит … Сега за 59,90 лв.

Miss Sporty  1 100 1820
Спортната визия, допълнена 
с бели маратонки винаги е 
печеливша комбинация …
Сега за 59,90 лв.

Добро попадение 4 140 1090
Актуалният тренд „атлейжър“ 
ви позволява да бъдете шик, 
носейки я и извън спортната 
зала … Сега за 59,90 лв.

Пътят е твоята цел 1 101 1036 
Сникърите в класическо черно са 
перфектният избор към лежерния 
аутфит на дамите със стил … 
Сега за 69,90 лв.
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Топ тренд сникъри

Дуел на стиловете 1 103 1242 
Glammy Chic с леопардови и лачени детайли - можем да го наречем „спорт котюр“ … 
Сега за 59,90 лв.

С нова походка 1 101 1512
Сякаш стъпваш по облаците - 
толкова са удобни, че просто не 
искаш да ги събуеш … 
Сега за 69,90 лв.

Роден, за да тича 1 100 1826
Настройте се на спортна вълна 
още от дома! Подходящи и за по-
мързеливите … 
Сега за 59,90 лв.

През рамо 4 140 1770
Невъзможно е да не ги обикнете 
от първата ви среща - новите 
обемни раници, които оставят 
пълна свобода на ръцете ви … 
Сега за 39,90 лв.

Код черно 1 101 1506
Спортната елегантност с 
космически дизайн се приема 
добре в черно ... Сега за 69,90 лв.
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Верни на линията 1 103 1234
Белите сникъри дойдоха, за да останат! Пак на върха, 
декорирани с цветни ивици … 
Сега за 59,90 лв.

Избягала 1 102 1830 + 4 110 1084
За да се завърне бързо с нов чифт модерни „чънки“ 
сникъри … 
Обувки за 59,90 лв. / чанта за 39,90 лв.

Топ тренд бели сникъри

Stairway to heaven 1 102 1772
Плътно обгръщащи ходилото и толкова леки и удобни, 
че всяка крачка се превръща в усмивка … 
Сега за 59,90 лв.

Инфлуенсър 1 103 1220
С тези супермодерни 
сникъри „Style-of-the-day“, 
гарантирано ще оберете 
всички лайкове… 
Сега по 59,90 лв.

Sneakerheads 1 103 1222
В сърцето и в гардероба 
винаги има място за още един 
чифт от любимите „бели“ … 
Сега за 59,90 лв.
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Свръхсила  1 160 1010 
Успехът носи женско име, което доказва и новият ти 
бизнес партньор … Сега за 44,90 лв.

Топ тренд колежански стил

Слънчоглед 1 162 1120 + 4 100 1142
Искрящото жълто ще зарадва окото и сърцето в 
мрачната есенна сивота … 
Обувки за 44,90 лв. / чанта за 29,90 лв.

Тъмносиньо 1 162 1130
Бизнес среща, вечеря или 
парти - винаги една крачка 
напред с интелигентно и 
женствено излъчване … 
Сега за 44,90 лв.

Висок клас 1 172 1890
Фаворитът сред стиловете: 
Малкият леопардов детайл 
придава голяма тежест към 
бляскавата визия … 
Сега за 59,90 лв.
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Топ тренд парти

Тъмен романс 1 170 1074
Добрият стил съчетава секси 
излъчване на високо ниво … 
Сега за 44,90 лв.

Lady in Red 1 172 1070
Дамите с характер залагат на 
„червено“ … 
Сега за 44,90 лв.

Две следи 1 170 1020
Токчетата, комбинирани с 
крокодилска кожа в „препи“ 
стил оставят свой отпечатък 
по пътя си … Сега за 44,90 лв.

Заедно под ръка 4 100 1150
Връзката ни със сигурност 
ще бъде дълга, защото ТЯ е 
толкова красива … 
Сега за 34,90 лв.

Силно соло 1 172 1026
Едва ли се нуждаете от нещо 
повече за една стилна и 
зашеметяваща визия … 
Сега за 44,90 лв.

Силата е в теб 1 172 1174
Стилна, елегантна, загадъчна, 
неотразима … 
Сега за 44,90 лв.
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Духът на времето 1 150 1154 + 4 100 1152
Тази перфектна двойка просто изпълва всички 
изисквания за предстоящия моден сезон … 
Обувки за 59,90 лв. / чанта за 39,90 лв.

Топ тренд лоуфъри

Brit Chic 1 150 1346
Бляскавата материя с визия на 
крокодилска кожа е един от 
топ трендовете за есента … 
Сега за 59,90 лв.

Черно огледало 1 150 1200
Бляскавият лак е „черешката 
на тортата“ за една 
перфектна, привличаща 
погледите визия … 
Сега за 59,90 лв.

Бизнес досие 1 140 1080
Глеймър елегантност и стилна 
индивидуалистична визия за 
офиса и града … 
Сега за 59,90 лв.

Градски шик 1 142 1030
„Отлична оценка“ получава 
сдържаната елегантност в 
небрежен винтидж стил … 
Сега за 49,90 лв.
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В очакване 1 152 1290
Актуалният  тренд  „планинарски стил“ е новото 
откритие в градската мода … 
Сега за 59,90 лв.

Преобразяване 1 152 1320 + 4 100 1912
Лежерният изискан стил е добро попадение и има 
гарантирано място сред обувките в есенния гардероб … 
Обувки за 59,90 лв. / чанта за 39,90 лв.

Топ тренд обувки с връзки

Scotland Yard 1 152 1960
Не е нужно да си детектив, за да попаднеш по следите 
на на карето гленчек … Сега за 59,90 лв.

В готовност 1 152 1330
Блясъкът създава 
допълнително настроение 
когато стъпваш върху 
дебелата и назъбена подметка 
на елегантните обувки с 
връзки … Сега за 59,90 лв.

Копнеж за планина 1 152 1280
Заложете на топ модела 
в бял цвят и интересни 
планинарски детайли … 
Сега за 59,90 лв.
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Топ тренд боти до глезена

В перфектна форма 1 110 1476
Шикозното токче със средна 
височина и конусовидна 
форма придава женственост 
и чар на заострените боти … 
Сега за 59,90 лв.

Изискан шик 1 130 1106
Новият лежерен стил идва 
в цвят коняк и с красива 
декоративна катарама … 
Сега за 119,90 лв.

Bootieful 1 162 1940
С дискретен уестърн нюанс 
и в актуалната кроко визия - 
няма как да им устоиш … 
Сега за 59,90 лв.

Черният лебед 1 110 1542
Те са женствени, секси и 
готови за бляскава изява. 
С тънко токче и визия на 
крокодилска кожа … 
Сега за 59,90 лв.

Червеното определя правилата 1 110 1906
Ако търсите топ-тренд модел, който привлича 
погледите, няма как да не го откриете … 
Сега за 79,90 лв.
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Phyton-Mania 1 110 1916 + 4 100 1146
Няма как да подминете просто така елегантните 
модели, наподобяващи кожа на влечуго … 
Обувки за 79,90 лв. / чанта за 34,90 лв.

Топ тренд елегантни

Нюанси в сиво 1 130 1540
Този изискан и изчистен 
модел те привлича неустоимо 
още при първата ви среща … 
Сега за 119,90 лв.
Online Exclusive

Boots, Baby! 1 110 1500
Монагамията е вече в 
историята! Няма как да 
останеш верен само на 
първия чифт боти …  
Сега за 59,90 лв.

Лейди Динамит 1 110 1970
Висококласна бляскава визия, съчетаваща рок и 
елегантност… 
Сега за 89,90 лв.

Нежна сила 1 110 1494
С изчистен и елегантен силует, 
ненатрапчиво присъствие, 
но запазени  за дамите с 
характер … 
Сега за 59,90 лв.

Градски потайности 
1 110 1482
В офиса, на вечеря или 
на кино - те няма да те 
изоставят …  
Сега за 59,90 лв.
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Nature lover 1 110 1436 + 4 100 1250
Дали в центъра или извън града, тези боти са най-
доброто за вашия стайлинг …
Обувки за 69,90 лв. / чанта за 34,90 лв.

Червена вълна 1 110 1462
Модел, който привлича погледите и създава настроение 
… няма нужда от повече думи
Сега за 69,90 лв.

Топ тренд елегантни

We will rock you 1 110 1664 + 4 100 1160
Изискани боти в лежерен стил, с които няма как да 
сгрешите … 
Обувки за 89,90 лв. / чанта за 39,90 лв.

Улиците на Лондон 1 111 1110
Модерните „героини“ допълват 
своя уникален стил с дискретни 
милитъри детайли … 
Сега за 69,90 лв.

Градски спътник 1 130 1810
Модерният и елегантен стил 
Денди, тази есен се появява 
в изискан цвят коняк …
Сега за 119,90 лв.
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Бунтарки 1 111 1134
Новата небрежност идва с полъх на рок - шик … 
Сега за 69,90 лв.

Кралицата на скоростите 1 111 1136 + 4 110 1086
Рокерските боти носят със себе си и желание за 
приключения … Сега за 69,90 лв. / чанта за 44,90 лв.

Топ тренд небрежни боти 

Натуралистично 1 110 1446
Модерният кежуал стил ще посрещне зимата в цвят 
капучино … 
Сега за 59,90 лв.

Есенно слънце  1 110 1444 + 4 100 1084
Облечете се в слънчево настроение, за да усмихнете 
мрачния есенен ден … 
Сега за 49,90 лв. / чанта за 34,90 лв.



Модата при обувките есен/зима 2019/20: 
Новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Transformers 1 111 1968 + 4 140 1256
Дебютът им има потенциал да се превърне в хит, а 
желанието да ги притежавате не търпи отлагане … 
Обувки за 79,90 лв. / чанта за 39,90 лв.

Топ тренд обувки с връзки

Висока цел 1 110 1289
Целите се преследват лесно, 
когато ботите ти съчетават 
много стил с максимален 
комфорт … 
Сега за 89,90 лв.

Мъжко момиче 1 111 1979
Масивната подметка и 
бляскавият лак придават 
женственост и стил на всяко 
момиче … От началото на 
октомври за 79,90 лв.

Supergirl 1 111 1959
За момичетата, които оставят  
ярка следа в сивите мъгливи 
дни … От началото на 
октомври за 79,90 лв.

Младежки стил 1 111 1968
С чифт ексцентрични обувки 
с визия на змийска кожа със 
сигурност няма да останете 
незабелязани … От началото 
на октомври за 79,90 лв.



Модата при обувките есен/зима 2019/20: 
Новите тенденции
 … представени от Deichmann 

С една крачка напред 1 115 1009
Ключът към перфектната есенна / зимна визия се крие 
в детайлите … 
Сега за 89,90 лв.

Топ тренд ботуши и чизми

Градска зима 1 115 1114
Да приветстваме зимата, 
защото отново е време за един 
нов и красив чифт ботуши … 
Сега за 89,90 лв.

Снежната кралица 1 116 1009
Тя привлича погледите със 
стил и финес и крачи уверено, 
защото знае, че те няма да я 
подведат … 
Сега за 99,90 лв.

Фин силует 1 115 1230
Стабилният висок ток и 
изисканият велур ще ви 
превърнат в стилен съучастник 
на студената зима … Сега за 
79,90 лв.

Модерен диктатор 1 115 1466
Какво е зимата без чифт 
изчистени и елегантни 
класически ботуши, които 
нежно обгръщат краката ви … 
Сега за 89,90 лв.



Модата при обувките есен/зима 2019/20: 
Новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Топ тренд чанти и аксесоари

Много свежест в една чанта 4 100 1542 + 4 101 1542
Грабвай я бързо, докато все още ти  е  „под ръка“ … 
Сега за 34,90 лв. / 79,90 лв.

Домашен уют 3 919 1022
Пухкави топли чорапи за студените зимни дни у дома 
или за „нощните птици“ … Сега за 13,90 лв.

Отново на парти 4 103 1000
Стилна и елегантна компания, с която можеш да 
споделиш всичко … Сега за 49,90 лв.

Навсякъде с теб 4 100 1082
Небрежно-елегантна раница в класическо черно за 
дълги разходки през късите дни … Сега за 29,90 лв.


