
של  התצוגה  תפתח  אביב  בתל  האופנה  שבוע  את 
שנות   70 שחוגג  נאות"  "טבע  הנוחות  נעלי  מותג 
אופנה  כמותג  מעמדו  את  ומבסס  ישראלית  עשייה 

ישראלי אייקוני.
הדגמים הקלאסיים של המותג וביניהם הסנדל התנ"כי 
לחלק  השנים  במרוצת  הפכו  אלון,  דגם  המיתולוגי 
כמובילי  הוגדרו  ואף  הישראלי  התרבותי  מהמארג 

תרבות.
הקולקציה שתוצג בשבוע האופנה משלבת בין הדגמים 
הראשוניים והמזוהים עם המותג בישראל ובעולם, לבין 
בישראל  לראשונה  ייחשף  בתצוגה  עדכניים.  דגמים 
רפידת  את  הכולל   APOLLO החדש  הסניקרס  קו 

הנוחות האנטומית של טבע נאות.
ההשראות שמובילות את הקונספט העיצובי בתצוגה:

Greekology, טרנד המשלב בין שני סגנונות עיצוביים: 
מינימליזם  לבין  העתיקה  יוון  מתקופת  היסטורי  סגנון 

עכשווי. 
עם  קיץ  חלומות  ביטוי  לידי  שמביא  טרנד   ,Soft Haze

צבעוניות נעימה ורכה, שקטה וקלילה כמעט שקופה. 
Virtuosity, הטרנד מציע צבעוניות עזה בשילוב עורות 
קרוקודיל  והטבעות  צ'יטה  כגון  חיות  הדפסי  של 
בשילובים נועזים וקונטרסטיים היוצרים מראה מרשים 

ובולט במיוחד.
שפעל   הראשון  הישראלי  המותג  הוא  נאות  טבע 

בידול  ליצור  והצליח  נעלי הנוחות בישראל  בקטגוריית 
טבע",  "נעלי  הגנרי  המונח  הטבעת  עם  משמעותי 
שהפך למזוהה עם החברה. לצד ריבוי שחקנים חדשים 
עצמה  את  לבדל  נאות"  "טבע  ממשיכה  בקטגוריה, 
יד  עבודת  על  המבוסס  כחול-לבן,  ייצור  באמצעות 
על  הקפדה  תוך  מתקדמות,  ייצור  טכנולוגיות  בשילוב 

חומרי גלם איכותיים.  
מרדכי  נאות  בקיבוץ  דרכה  את  החלה  נאות"  "טבע 
באורתופדיה  בידע  המתמחה  כסנדלריה   1946 בשנת 
המלאכה  בית  ומאוסטריה.  מצ'כיה  עולים  שהקימו 

הקטן התפתח למפעל המייצר נעליים. 
בסוף  לישראל  מחוץ  רבים  לשווקים  פרצה  נאות  טבע 
שנות ה-80, ומאז מייצאת 70% מתוצרת המפעל שלה 

למאות יעדים.
בשוק  החברה  פעילות  התרחבה  החולפת  בשנה 
כגון:  אסטרטגיים  מהלכים  מספר  בזכות  האמריקאי 
לארבע  מעבר  אונליין,  לרכישה  פלטפורמה  השקת 

קולקציות בשנה והשקת קטגוריית סניקרס.

 TEVA NAOT | טבע נאות

Fashion Week Tel Aviv 2020 

כבר  בישראל  הביוטי  עולם  את  מובילה  סופר-פארם 
ללקוחותיה  להביא  הקפידה  תמיד  והרשת  שנה   40
ביותר  החמים  והמותגים  הטרנדים  את  הישראליות 
בעולם בעולמות הבישום, הטיפוח וכמובן האיפור. בין 
מותגים  או  ודיור  שאנל  כמו  היוקרה  מותגי  זה  אם 
 - לוריאל  או  קרליין  ג'ייד,  כמו  יותר  עממיים 
בסופר-פארם כל אחת יכולה לבחור את הלוק שלה, 
מנת  על  המותגים.  מגוון  מבין  לה  שמתאים  במחיר 
עם  שמתכתבת  ייחודית,  חוויה  ולהבטיח  להמשיך 
בעולם,  עצמאיים  מותגים   - 'האינדי'  מותגי  טרנד 
האיפור  מותג  את  שנתיים  לפני  הרשת  השיקה 
MILUCCA תחת הסלוגן make up your mind - לפי 
נכון  אין  מתאים,  לוק  כל  מילוקה  של  העולם  תפיסת 
זו שבחרה בו  - כל עוד האישה היא  ולא נכון באיפור 

עבור עצמה. 

תפיסת העולם של מילוקה מתלבשת כמו כפפה ליד 
רבות  פרשנויות  מביא  הוא  שגם  האופנה,  לשבוע 
למושג היופי. לכך נוסיף את מחלקת ייבוא המותגים 
פיקסי  המותגים  את  שמביאה  סופר-פארם,  של 
ו-SO.KO בעולם הטיפוח וממש בשבוע האופנה תשיק 
 - make up revolution בישראל הרשת את המותג
ואת  החברתיות  הרשתות  את  שכבש  איפור  מותג 
ואהבה  צבעים  בשלל  פלטות  עם  בעולם  הבלוגריות 
שניתן  מותגים  של  אדיר  שפע  עם  לאיפור.  ענקית 
הרשת  להיות  הבחירה  בסופר-פארם,  רק  למצוא 
בשבוע  האופנה  תצוגות  של  האיפור  על  שאחראית 
אלגבי,  גילי  המאפר  אמון  יהיה  עליו  ת"א,  האופנה 

בהחלט מתבקשת.
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