WAT TREK JE AAN NAAR EEN FESTIVAL?
4 modetrends vertaald naar de wei
Of je nu gaat feesten op een stadsfestival of liever in een tent op de wei, je festivaloutfit maakt de ervaring compleet. Alle foto’s die je gaat trekken dwingen je nog meer om te kiezen
voor een doordachte combinatie. Reden te meer voor Kiabi om de trendstukken van 2017 te vertalen naar vier kleurrijke en budgetvriendelijke outfits.
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Over KIABI – www.kiabi.be
KIABI, opgericht in 1978 in Noord-Frankrijk, zorgde voor een revolutie in de prêt-à-portersector met lage prijzen voor de hele familie. Op basis van een netwerk
van 468 winkels, waarvan 110 buiten Frankrijk, realiseert KIABI een omzet van 1,7 miljard euro (2015) en maakte het een groei van 6,7% van. Als het symbool voor
een verrassende state-of-mind, plezier, eenvoud en engagement stelt Kiabi collecties voor uit de hand van 56 ontwerpers in Frankrijk. De Franse nummer 1 in de
prêt-à-porter rekent op 8.700 medewerkers in 12 landen.

