
Wild West meets Bohemian Chic
TizAnn wintercollectie poncho’s, tassen & riemen FW15/16

28 SEPTEMBER 2015, UTRECHT

SAMENVATTING

Het Nederlandse label TizAnn vertaalde haar bohemian Ibiza stijl naar een warme
wintercollectie met een knipoog naar het Wilde Westen. Stoer en vrouwelijk met frivole
accenten. Poncho’s met grote franjes, tassen met opvallende stiksels en statement riemen
voor vrouwen met een eigenzinnige blik op fashion. De Nederlandse ontwerpster Ann werkte
wereldwijd voor verschillende labels maar besloot in 2014 haar eigen lijn vanuit Nederland op
te zetten en te produceren.

Ann heeft er in deze collectie bewust voor gekozen om zowel eyecatchers als combinatie
items te maken. De in het oog springende tassen en riemen draag je als een sieraad op een
outfit met een rustiger kleurbeeld.

Tassen & Riemen
Shoppers in leer of canvas met koehuid, schoudertassen met een sierband en studs en kleine
avondtasjes: in alle ontwerpen is een evenwicht gevonden tussen stoer en eigenzinnig maar
toch vrouwelijk en zacht. De riemen vallen sierlijk op de heup en passen zowel bij een
uitbundige als een rustige look in ton-sur-ton kleuren. De tassen zijn gemaakt van
hoogwaardig Italiaans leder met uitgesproken kroko prints in een verloop van grijs naar taupe
of van grijs naar groen.

De tassen met kroko print zijn ook met een nadrukkelijk reliëf verkrijgbaar in donkerblauw,
grijs, bruin, zwart en olijfgroen. Alle tassen zijn te bestellen op een canvas of een lederen
basis, omdat Ann vind dat haar ontwerpen voor iedere beurs toegankelijk moeten zijn.
Verkoopadviesprijzen variëren van €119,00 tot €249,00.

Poncho´s & Omslagdoeken
Nieuw in de collectie zijn de fleece poncho’s. Heerlijk groot en toch elegant te dragen. De
warme poncho’s hebben dikke franjes, afgebiesd met een brede band in Indian look, die
verkrijgbaar zijn in de kleuren groen, zand, cognac, bordeaux en zwart. Naast de wat
stoerdere poncho’s heeft TizAnn ook nog haar chiquere viscose tricot omslagdoeken met
franjes en een zigzagband, die door de textuur van de stof extra comfortabel zijn.
Verkoopadviesprijzen variëren van €79,95 tot €99,95.



TizAnn heeft ruim 55 verkooppunten in Nederland en is onder andere te koop via
www.tizann.com.

TizAnn Website
http://www.tizann.com
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Eén vertrouwde plek voor inkoop, trendbeleving en oriëntatie. Een plek waar je graag komt. Vernieuwend
en onderscheidend. Waar je vooruitgang en successen boekt. Waar je ontdekkingen doet en tot nieuwe
inzichten komt. Elke keer weer. In 2015 is Trade Mart de retail hotspot.

De detaillisten uit de volgende branches komen bij Trade Mart en op Trademart.nl om hun assortiment aantrekkelijk
te houden en om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt:

Woonaccessoires
Huishoudelijke artikelen
Design artikelen
Modeaccessoires
Cadeauartikelen
Speelgoed
Sieraden en horloges
Bijouterie
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