Kad štikle progovore o nama
Najpoznatija "shoe" ekspertica u SAD-u Miss Meghan dolazi u Hrvatsku - životno
pitanje jest: mogu li se štiklice koje nosimo usporediti s onima iz "Seksa i grada", tko
nosi najbolje louboutinke u Hrvatskoj i što cipela govori o našem karakteru?
Najpoznatija "shoe" ekspertica u Sjedinjenim Američkim Državama, a najvjerojatnije i
u cijelom svijetu - Miss Meghan - na poziv Transport footweara uskoro dolazi u
Hrvatsku! Miss Meghan je svjetsku slavu stekla kroz svoju veliku ljubav - obuću, te
nema događanja ili emisije u SAD-u koja obuhvaća teme o cipelama, a da u njoj ne
gostuje sa svojim stručnim mišljenjem i savjetima.
Ona je stalna gošća najvećih holivudskih premijera i komentatorica na red carpetu
dodjele Zlatnih globusa, a gostovala je i u mnogim talk-showovima vodećih američkih
televizijskih postaja, poput showa Tyre Banks. Njeni komentari o cipelama uvršteni su
i na DVD planetarno popularnog filma „Seks i grad", čiji je serijal zapravo u najvećoj
mjeri proslavio pojam „cipele" te istaknuo njen značaj u životu svake modno
osviještene žene.
Miss Meghan će u Hrvatskoj boraviti od 13. do 17. svibnja na poziv Transport
footweara, koji će tijekom njenog boravka mnogim Hrvaticama pružiti jedinstvenu
priliku da iz prve ruke, od najveće stručnjakinje za obuću i stil, dobiju korisne savjete
pri kupnji cipela.
Boravak Miss Meghan u Hrvatskoj iskoristit će i za promociju njene knjige „Kao
salivena" („The Perfect Fit"), koju je na inicijativu Transport footweara u Hrvatskoj
izdao Profil, a bit će dostupna u svim knjižarama te ekskluzivno u Transportovim
trgovinama cipela.
Tko nosi dobre štikle?
U knjizi „Kao salivena" Miss Meghan zanimljivim i pitkim stilom pisanja naglašava kako
svaki tip žene bira određeni stil obuće, a ujedno daje i korisne savjete pri njenom
odabiru i kombiniranju s odjećom i modnim detaljima. Objašnjava i kako svaki tip
obuće ima svoju predstavnicu pa su tako, primjerice, najpoznatije „cure u štiklama"
Sarah Jessica Parker, Beyoncé i Marilyn Monroe. A koje su predstavnice „cura u
štiklama" ili „sportskih cura" u Hrvatskoj, tek ćemo saznati od Miss Meghan.

Predstavljanje Miss Meghan medijima održat će se u četvrtak ujutro 14. svibnja. Idući
dan u petak navečer sprema se veliki ekskluzivni party na koji će biti pozvana sva
značajna imena u domaćoj modnoj industriji, koja će tako imati priliku i upoznati Miss
Meghan te s njom razmijeniti iskustva.
Miss Meghan će u subotu, 16. svibnja, prošetati i zagrebačkom špicom te komentirati
stil poznatih Hrvatica i Hrvata, a družit će se i s Transportovim kupcima u njihovoj
trgovini u Gajevoj ulici, gdje će im dijeliti savjete pri kupnji i potpisivati primjerke svoje
knjige. Na zagrebačkoj špici Miss Meghan snimat će i poseban prilog iz Hrvatske za
svoju emisiju na američkoj televiziji.
Ovim spektakularnim događanjem Transport footwear ponovno dokazuje da je lider u
postavljanju trendova i inovativnoj komunikaciji na hrvatskom modnom tržištu, što se
lako vidi i kroz njihove ostale projekte, kao što su izrada predimenzionirane Miss Sixty
štikle, izrada kreativnog i atraktivnog kataloga i drugi.

