
 

 

 

 

 

 

   
 

TOMMY HILFIGER PRZEDSTAWIA LIMITOWANĄ KOLEKCJĘ, STWORZONĄ WE 

WSPÓŁPRACY Z BRYTYJSKIM PROJEKTANTEM RICHARDEM QUINNEM 

Wielokrotnie nagradzany projektant Richard Quinn przedstawia awangardową wizję marki TOMMY 

HILFIGER w olśniewającej kapsułowej kolekcji.  

AMSTERDAM (SIERPIEŃ 2022) – Tommy Hilfiger zapowiada premierę limitowanej kapsułowej 

kolekcji Tommy Hilfiger X Richard Quinn na jesień 2022. Projekty powstały we współpracy Tommy'ego 

Hilfigera i cenionego projektanta Richarda Quinna, który w 2018 roku otrzymał pierwszą nagrodę 

królowej Elżbiety II za zasługi dla brytyjskiego designu. 

Kapsułowa kolekcja łączy charakterystyczne dla Quinna odważne wzory i przerysowane kształty  

z wyjątkowym podejściem Hilfigera do amerykańskiej klasyki. Ubrania powstały  

na skutek inspiracji stylem punków, sportowców, podróżników, czy cheerleaderek. Jednocześnie, 

projekty są wyraziste, neutralne płciowo i stanowią celebrację indywidualnego stylu! 

Nowy firmowy wzór TH Monogram, który odzwierciedla ducha innowacji w sercu marki TOMMY 

HILFIGER, w tej kolekcji został zmiksowany z motywem stokrotki, charakterystycznym dla Quinna.  

Kurtka bejsbolówka została ozdobiona unikalnymi motywami, które łączą stokrotkę Quinna  

z uniwersyteckimi symbolami. Tradycyjny, różany wzór pojawia się na wizytowych spodniach, 

obszernych okryciach wierzchnich i klasycznych projektach wykorzystujących szkocką kratę. 

Zastosowane luksusowe materiały to między innymi welur z nadrukami, czy gęsto tkany diagonal.  

Dziecięca część kolekcji Tommy Hilfiger X Richard Quinn to sześć miniaturowych wersji   

projektów dla dorosłych. Główne miejsce zajmują funkcjonalne okrycia wierzchnie: dwustronna 

puchówka w monogram albo kurtka bejsbolówka jakości premium.  

„Zawsze inspirowała mnie praca z twórcami, którzy przekraczają granice sztuki, a Richard nie jest 

wyjątkiem,” mówi Tommy Hilfiger. „Połączyliśmy nasze dwie, skrajne estetyki, by stworzyć 

buntownicze oblicze nowoczesnego stylu preppy. To zaskakujące i optymistyczne – i odzwierciedla 

ducha obu naszych marek”. 

„Tommy i ja dzielimy tę samą pasję na punkcie wzorów i materiałów. Połączenie naszych wizji w tej 

współpracy było naturalną, wielką przyjemnością,” mówi Richard Quinn.  

Projekty uwieczniono w kampanii wizerunkowej ze zdjęciami autorstwa Adrienne Raquel. Limitowana 

kolekcja kapsułowa Tommy Hilfiger X Richard Quinn będzie dostępna od 1 września 2022 r. online na 

tommy.com i w wybranych sklepach TOMMY HILFIGER na całym świecie. Trafi do sprzedaży także  

w wybranych butikach i domach towarowych, w tym Printemps, Selfridges, KaDeWe, Antonia, 

Deliberti i Folli Follie.  

Przyjaciele i fani marki mogą dołączyć do dyskusji w mediach społecznościowych za pomocą profili 

@TommyHilfiger i @RichardQuinn.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   
 

 

# # # 

 

Zdjęcia wizerunkowe: pobierz 

Zdjęcia packshotowe: 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 

 

 

O marce 

TOMMY HILFIGER jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie marek lifestyle'owych klasy 

premium. Wspiera społeczności i inspiruje konsumentów od 1985 r. Marka tworzy legendarny styl, 

który powstaje na przecięciu klasyki i nowości, wspólnie z ludźmi kształtującymi kulturę na całym 

świecie. TOMMY HILFIGER jest esencją klasycznego amerykańskiego stylu w nowoczesnym wydaniu. 

Firma Tommy Hilfiger oferuje najwyższą jakość i najlepsze oferty dla konsumentów na całym świecie, 

pod postacią marek TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS. Szeroki asortyment produktów obejmuje 

damskie, męskie i dziecięce kolekcje odzieży codziennej i sportowej, dżinsów, butów i akcesoriów. 

Marki Tommy Hilfiger są niezmiennie zaangażowane w zrównoważony rozwój i integrację społeczną. 

Globalna sprzedaż detaliczna produktów TOMMY HILFIGER w 2021 r. wyniosła w przybliżeniu 9,3 

miliarda dolarów. Marka jest wspierana przez ponad 16 000 pracowników na całym świecie - w 100 

krajach i ponad 2000 sklepach, w tym flagowym globalnym sklepie internetowym tommy.com. Firma 

Tommy Hilfiger w 2010 r. została nabyta przez PHV Corporation, która ukierunkowuje długofalowy 

rozwój, obecność i pozycję marki na całym świecie. 

 

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. 

https://we.tl/t-eY77NMESu4
https://we.tl/t-8oUWBDmAOd
https://we.tl/t-4bufvnBl1U
mailto:karolina@pretaporter-pr.com
mailto:petra@pretaporter-pr.com
http://www.calvinklein.com/
http://www.tommyhilfiger.com/
https://www.facebook.com/PVH.Corp
https://www.instagram.com/pvhcorp/
https://twitter.com/pvhcorp/
https://www.linkedin.com/company/pvh/


 

 

 

 

 

 

   
 

 

Richard Quinn 

Urodzony w Londynie, projektant Richard Quinn założył autorską markę w 2016 roku, po ukończeniu 

studiów magisterskich z projektowania mody na Central Saint Martins. 

Specjalizując się w odzieży damskiej i tekstyliach, jego kolekcje odważnie kreują nieustraszoną wizję 

mody przyszłości. Richard tworzy ubrania z dbałością o innowacyjne tkaniny, a także opiera się na 

połączeniu unikalnego ręcznego rzemiosła z wysublimowaną estetyką high fashion. Od ukończenia 

studiów, Richard otrzymał nagrodę H&M Design Award 2017 i uruchomił dostępne dla wszystkich 

studio drukarskie, gdzie tworzył i drukował materiały do swoich projektów. 

Richard Quinn został uhonorowany w lutym 2018 roku, gdy projektantowi mody wręczono pierwszą 

nagrodę Królowej Elżbiety II za zasługi dla brytyjskiego designu. Wyróżnienie przyznano na podstawie 

oryginalności Quinna i jego pracy na rzecz społeczności, w tym poprzez oferowanie dostępnych usług 

drukarskich dla studentów i początkujących projektantów.  

Richard otrzymał także nagrodę dla brytyjskiego wschodzącego talentu w modzie damskiej na Fashion 

Awards 2018. Ostatnio wygrał w konkursie BFC / British Vogue Designer Fashion Fund 2022, gdzie 

nagrodę przyznali mu Caroline Rush i Edward Enninful. 


