Warszawa, 15 października 2013 r.

Zaproś gwiazdę do swojego domu
Chińskie przysłowie mówi, że po upływie pięciu pokoleń ginie zarówno dobra,
jak i zła sława. Być może tak jest, jednak wydaje się, że popularność niektórych gwiazd
wcale się nie zmniejsza, a wizerunek wciąż zachwyca i inspiruje mimo upływu czasu.
Marylin Monroe, James Dean czy Michael Jackson to tylko niektóre postacie, które na zawsze wpisały
się do kanonu kina, muzyki i showbiznesu. Historie ich życia wciąż inspirują kolejne pokolenia fanów,
filmy z ich udziałem oraz muzyka nie tracą na popularności, a styl i sposób ubierania się – wciąż
znajdują wielu naśladowców.
Dla pasjonatów kina i kultowych filmów. Dla fanów gwiazd, idoli i osobowości medialnych.
Dla wielbicieli grafik i plakatów. Wreszcie dla koneserów zaskakującego i nieoczywistego designu.
Westwing proponuje fotografie gwiazd w najbardziej znanych pozach i stylizacjach,
jednak w niespotykanej dotąd formie przypominającej znaczki pocztowe, można kupić w sklepie
internetowym Westwing.pl tylko przez 3 dni od 18 października.
Będą zdobić ściany pokojów urządzonych w stylu nowoczesnym, jak również we wnętrzach
klasycznych oraz tych w stylu rustykalnym czy retro.
Plakaty dostępne są w wymiarach: 30 x 50 cm oraz 40 x 50 cm. Każdy poster mocowany
jest na drewnianych ramach.
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Westwing jest pierwszym w Polsce internetowym klubem zakupowym z branży Home & Living, oferującym
produkty zarówno znanych, jak i dopiero zdobywających popularność designerów z całego świata. Założycielką
Westwing jest Delia Fischer – była redaktorka magazynów ELLE oraz ELLE Decoration. W Polsce wyboru
ekskluzywnych marek, prezentujących na portalu swoje meble i akcesoria dekoracyjne, dokonują doświadczone
stylistki i projektantki wnętrz. Głównym zadaniem pięcioosobowego zespołu jest śledzenie światowych
trendów i wyszukiwanie designerskich perełek z całego świata. Westwing wydaje również Magazyn on-line,
będący inspirującym źródłem w urządzaniu domowego wnętrza. Redaktor naczelną Magazynu jest Marta
Suchodolska, doświadczona dziennikarka gazet wnętrzarskich (m.in. była szefowa działu w magazynie „Dom
i Wnętrze“ oraz redaktor naczelna „Czterech Kątów“).

