
   

 

 

 

 
TOMMY JEANS THE CHICAGO WINDBREAKER   

 

WIOSNA - DO AKCJI! 

W kolekcji TOMMY JEANS na wiosnę 2022 znajdziecie dwustronną kurtkę Chicago, którą można nosić 

na dwa sposoby i zapewnić sobie oryginalny look na każdą przygodę. 

 
KLASYKI W NOWYM WYDANIU 

Pozostając wierną swoim korzeniom, kurtka Chicago tchnie nowe życie w nasze klasyczne projekty 

dzięki oryginalnym detalom wykonanym w 100% z nylonu z recyklingu. 

 

ŻYJ GŁOŚNO 

Dzięki przykuwającym uwagę detalom kurtka Chicago jest najlepszym sposobem na wyrażenie siebie 

zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Jest dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, które wyróżnią Cię 

z tłumu. 

 

 

# # #  

  

Zdjęcia wizerunkowe: pobierz 

 

Zdjecia produktowe: pobierz 

 

Video: pobierz 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: 

 

Karolina Łydżba 

karolina@pretaporter-pr.com 

+48 791 404 455 

 

Petra Kosorić – Kiełczewska 

petra@pretaporter-pr.com 
+48 662 033 133 

 

 

Tommy Hilfiger 

Dzięki TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS, Grupa Tommy Hilfiger jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

na świecie marek premium.. Jej działalność koncentruje się na tworzeniu wysokiej jakości odzieży dla 

mężczyzn, kobiet i dzieci, kolekcji dżinsów, bielizny (w tym szlafroków, bielizny nocnej i wypoczynkowej), 

obuwia i akcesoriów. Za pośrednictwem wybranych licencjobiorców, Tommy Hilfiger oferuje także 

okulary, zegarki, perfumy, stroje kąpielowe, skarpetki, galanterię skórzaną, artykuły domowe oraz walizki. 

Linię produktów TOMMY JEANS tworzy kolekcja odzieży denimowej i obuwia dla kobiet i mężczyzn,  

a także akcesoriów i perfum. Produkty pod markami TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS są dostępne na 

całym świecie przez sieć sklepów detalicznych TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS, wiodących domów 

towarowych, wybranych sprzedawców internetowych oraz strony internetowej tommy.com. 

 

https://we.tl/t-YbLELPIFmS
https://we.tl/t-yRmRT6ZYsw
https://we.tl/t-sGC5ar1KTu
mailto:karolina@pretaporter-pr.com
mailto:petra@pretaporter-pr.com


   

 

PVH Corp.  

PVH to jedna z najsłynniejszych firm świata mody i łączy konsumentów w 40 krajach. Nasze legendarne 

globalne marki to m.in. Calvin Klein i TOMMY HILFIGER. Od 140 lat budujemy wspólną historię dzięki sile 

naszych marek, naszych zespołów i naszego zaangażowania w budowanie lepszej przyszłości mody. To one 

tworzą naszą siłę. Siłę PVH. 

 

Obserwuj nasze profile: Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn 

 

http://www.calvinklein.us/en
http://www.calvinklein.us/en
http://usa.tommy.com/en
http://usa.tommy.com/en
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.facebook.com/PVH.Corp/&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=Facebook&index=13&md5=5a07e1ca3072c2b35a1746641abe6b63
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.facebook.com/PVH.Corp/&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=Facebook&index=13&md5=5a07e1ca3072c2b35a1746641abe6b63
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.instagram.com/pvhcorp/&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=Instagram&index=14&md5=c007915ca1b231bcd3986af40cc8790f
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.instagram.com/pvhcorp/&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=Instagram&index=14&md5=c007915ca1b231bcd3986af40cc8790f
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://twitter.com/PVHCorp?ref_src=twsrc%2525255Egoogle%2525257Ctwcamp%2525255Eserp%2525257Ctwgr%2525255Eauthor&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=Twitter&index=15&md5=901df5f2448220956a97f7ab7e1801f2
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://twitter.com/PVHCorp?ref_src=twsrc%2525255Egoogle%2525257Ctwcamp%2525255Eserp%2525257Ctwgr%2525255Eauthor&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=Twitter&index=15&md5=901df5f2448220956a97f7ab7e1801f2
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.linkedin.com/company/pvh/&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=16&md5=8aa327c2dcad1cab0c9ca22d1650a387
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://www.linkedin.com/company/pvh/&esheet=52155740&newsitemid=20200109005249&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=16&md5=8aa327c2dcad1cab0c9ca22d1650a387

