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Pokazem mody z najnowszych kolekcji Kossmann, Anny Cichosz, Mia Stilo, Gavel, butów NOVAK
oraz biżuterii Ditta Zimmermann, Pradelle oraz KOD rozpoczęło się oficjalne otwarcie nowego butiku
POP-UP DITTA ZIMMERMANN. Zobacz, które gwiazdy przybyły na to wydarzenie!

Projektantka i właścicielka marki biżuteryjnej Ditta Zimmermann w maju 2016 r. otworzyła nową
kreatywną przestrzeń modową POP-UP DITTA ZIMMERMANN w galerii Plac Unii City Shopping. Do
współpracy zaprosiła znanych polskich projektantów oraz marki: MIA STILO, GAVEL, JACOB BIRGE,
ELEMENTY, Ania Cichosz, Ewa Łukawska, Michał Novak, BAWSOME, Patryk Wojciechowski,
DRUNKLEGENDS, PRADELLE, HASHTAG, SETA, ALE, SUSSURO, Karolina Warda, Monica Nera,
DECODE, KOD, ANNA FELEDYK, GOSIA STROJEK, Ostrowski Design, BlackorWhite, Mum and
Daughter.
Oficjalne otwarcie, na które przybyli przedstawiciele mediów, gwiazdy, styliści oraz blogerzy modowi
rozpoczął pokaz najnowszych kolekcji odzieżowych Kossmann, Anny Cichosz, Mia Stilo oraz Gavel,
które zostały zaprezentowane wraz z butamiNOVAK, biżuterią Ditty Zimmermann, Pradelle i KOD.
Wśród przybyłych znaleźli się znani: Tomasz Jacyków, Ewa Gawryluk, Anna Oberc, Andżelika
Piechowiak, Stan Borys, Kasia Nova, Jagoda Judzińska, Karina Kunkiewicz.

Goście mieli okazję osobiście przekonać się jak komponują się z idealnie skrojonymi i
zaprojektowanymi ze smakiem ubraniami eleganckie naszyjniki, kolczyki i bransoletki. Można było
także od razu po pokazie nabyć prezentowane modele oraz wiele innych dostępnych w POP-UP
DITTA ZIMMERMANN. A było z czego wybierać, ponieważ w jednym miejscu zgromadzono odzież i
biżuterię kilkudziesięciu projektantów. Prezentowana kolekcja jest potwierdzeniem faktu, że polscy
projektanci odzieży i biżuterii tworzą rzeczy piękne, niebanalne i wyjątkowe, nie odbiegając
poziomem od zagranicznych kreatorów mody.

Partnerami wydarzenia byli: Plac Unii, MINI Bavaria Motors Janki, Galeria Heban, DŁUGAshowroom,
John Lemon, MJUD, Bobbi Brown, cocoSPA, Organics Beauty i OKK!.

Ditta Zimmermann to kreatywna polska projektantka i twórczyni marki biżuterii, której znakiem
rozpoznawczym stały się swobodne minimalistyczne formy, linearne kształty i szlachetne materiały.

Jej filozofią jest próba balansowania na styku świata mody i sztuki, której efektem są designerskie
kolekcje inspirowane kosmosem i architekturą.

POP-UP DITTA ZIMMERMANN jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych, niezależnych kobiet,
które poszukują możliwości kreowania własnego stylu ponieważ są otwarte na świat, ale też wierne
sobie. Jest miejscem, w którym kobieta będzie miała możliwość w pełni realizować swoją unikatową
kobiecość. Butik ten jest także ukłonem w stronę trendu „social”, polegającego na promowaniu
budowania relacji oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem.
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