
Najnowsza kolekcja kąpielowa Etam Summer 22 ujrzy światło dzienne 
w niecodziennych okolicznościach, a mianowicie podczas pierwszego w 
historii marki „Pokazu na dzikiej plaży”. Wsłuchując się w łagodny szmer 
przyboju i zanurzając stopy w rozgrzanym piasku, poznaj nową linię 
strojów kąpielowych dla kobiet o różnych sylwetkach i gustach.

Pokaz na dzikiej plaży



WŚRÓD NIECODZIENNYCH DOZNAŃ

12 maja Etam zabierze Was – wraz z setką 
zaproszonych influencerek, przedstawicieli mediów i 

przyjaciół marki – na jedną z dzikich plaż ciągnących 
się wzdłuż wybrzeży Wyspy Piękna, której lokalizację 
wciąż trzymamy w tajemnicy. O godzinie 18:30, gdy na 

skórę padają złociste promienie Słońca zanurzającego 
się w wodach Morza Śródziemnego, na wybieg 

wkroczą modelki prezentujące cztery dziesiątki 
sylwetek na tle surrealistycznej scenografii. 

Wieczorne powietrze wypełnią wonie jaśminu 
i kwiatu pomarańczy, a ciemności rozświetlą 

nastrojowe ogniska. 



LATO W STROJU KĄPIELOWYM

Punktem wyjścia każdego z 40 projektów był kostium 
kąpielowy, ulubiony strój na letnie eskapady nad 
morze, a dopełnieniem – makijaże i stylizacje włosów 
wykreowane przez M∙A∙C Cosmetics i Bumble and 
Bumble. Wszystkie propozycje różnią się od siebie i 
zarazem wzajemnie uzupełniają, dzięki czemu mogą 
z powodzeniem towarzyszyć Wam przez cały letni 
dzień w zależności od okoliczności.

O poranku nieoczywiste zestawienia kolorystyczne 
i luźne, ale nadal seksowne kroje pozwolą Wam 
komfortowo i stylowo cieszyć się morskim powietrzem 
na ciepłym piasku. W samo południe kostium staje 
się bardziej skąpy i za sprawą odważnych wycięć 
odkrywa coraz więcej spragnionej słońca skóry.
O zmroku plażowy strój nabiera zmysłowej 
zalotności. Zakryte tylko na tyle, na ile to konieczne, 
ciała celebrują letni wieczór, tańcząc boso na złocistej 
plaży. 

W kolekcji nie brakuje projektów specjalnych i edycji 
limitowanych. Wyróżniają ją elementy gorseciarskie, 
kunsztowne detale, eleganckie tekstury i 
zestawienia kolorów, wreszcie zalotne wycięcia i 
zmysłowe dekolty na plecach.



PRZYGODA, KTÓREJ NIE WOLNO 
PRZEGAPIĆ

Abyście mogli razem z nami wziąć udział w tym 
wyjątkowym pokazie, Etam zaprasza Was na 

transmisję na żywo od godziny 18:30 na swoim 
koncie na Instagramie. Będziecie mogli się poczuć, 

jakbyście byli tam – na Korsyce. Co więcej Etam 
umożliwi Wam zdobycie niezwykłej pamiątki pod 

postacią przedstawiających poszczególne kreacje 
tokenów NFT* adresowanych zarówno do szerokiej 

publiczności, jak i do wybrańców, którzy będą 
mogli wymienić swoje tokeny na zakodowane w NFT 

zestawy, pozwalające odtworzyć dany look.

*NFT, czyli niewymienialne tokeny, zmieniają relacje między 
markami a ich klientami i, szerzej, ich społecznościami, dając 

ich posiadacz(k)om sposobność przeżywania wyjątkowych, 
indywidualnych doświadczeń. Z myślą o wszystkich kobietach 
Etam pragnie umożliwić swoim klientkom dostęp do prostej w 
obsłudze i przyjaznej dla użytkownika platformy internetowej 

przygotowanej we współpracy z Cohort, która popularyzuje tokeny 
NFT jako sposób interakcji między markami a ich klient(k)ami.

RAZEM Z ETAM KAŻDA Z WAS ZNAJDZIE DLA SIEBIE 
IDEALNY STRÓJ ZARÓWNO NA KĄPIEL SŁONECZNĄ, 
JAK I NA TĘ W ŚWIETLE KSIĘŻYCA. ENJOY THE LIFE!


