
 

 
 

ŚWIATOWA PREMIERA PANDORA ESSENCE COLLECTION 
 
Kopenhaga, 4 listopada 2013 roku. /PRNewswire/ 

 
Od dziś kobiety na całym świecie mogą kupować biżuterię z linii PANDORA 
ESSENCE COLLECTION. Nowa, wyjątkowa kolekcja marki PANDORA odzwierciedla 
najważniejsze dla nich osobiste wartości. 

 
W dzisiejszym dynamicznym świecie coraz więcej osób szuka osobistego spełnienia - nie 
tylko materialnego, ale i tego w wymiarze duchowym. Ludzie poszukują głębszych znaczeń 
wydarzeń i koncentrują się na prawdziwych wartościach. PANDORA ESSENCE 
COLLECTION została stworzona zgodnie z tymi trendami. Linia składa się z delikatnej 
srebrnej bransoletki oraz kolekcji 24 subtelnych, ręcznie wykańczanych charmsów 
wykonanych z metali szlachetnych i kamieni. 

 
Aby obejrzeć komunikat prasowy w wersji multimedialnej, kliknij tutaj: 

 
Charmsy wykonane są z najwyższej jakości srebra, ozdobione kolorowymi kamieniami, 
błyszczącymi cyrkoniami bądź wzorami ze srebra. Wszystkie zostały starannie 
zaprojektowane, aby także swoim wyglądem ilustrować wartości jakie reprezentują, takie jak 
radość, zaufanie, pasja, pewność siebie, miłość, odwaga, wiara, mądrość i wiele innych. 

 
Powstanie PANDORA ESSENCE COLLECTION poprzedzone było wnikliwymi badaniami, w 
których udział wzięło tysiące kobiet na całym świecie, dotyczącymi ich potrzeb i oczekiwań. 
W oparciu o wyniki PANDORA stworzyła nowy koncept biżuterii odzwierciedlający 
najważniejsze dla nich wartości osobiste. „Teraz kobiety mogą nie tylko opowiedzieć swoje 
niezwykłe historie dzięki biżuterii symbolizującej niezapomniane chwile w ich życiu, ale także 
wyrazić najważniejsze osobiste wartości, którymi kierują się na co dzień.” - wyjaśnia Stephen 
Fairchild, dyrektor kreatywny PANDORA. 

 
Smukła srebrna bransoletka wykończona okrągłym minimalistycznym zapięciem z 
wygrawerowanym napisem PANDORA jest doskonałym tłem dla ozdobnych i eleganckich 
charmsów. Charmsy z nowej linii, posiadają innowacyjny system, który umożliwia 
umieszczenie wybranych elementów w dowolnym miejscu na bransoletce, tak, że się same 
nie przesuwają – dzięki temu dają jeszcze więcej możliwości by stworzyć absolutnie 
unikatową kompozycję. 

 
Wyraź siebie. 

 
#PANDORAessencecollection 

 

Kontakt dla mediów:   

Joanna Cywińska, PANDORA Polska 

Tel. 696 403 500  

Email: jocy@pandora.net  
 

O firmie PANDORA 
PANDORA znana jest na całym świecie z wysokiej jakości ręcznie wykańczanej biżuterii w przystępnych cenach. 
Firma projektuje, produkuje i sprzedaje nowoczesną biżuterię wykonaną wyłącznie ze szlachetnych metali. 
PANDORA od lat inspiruje kobiety do wyrażania swojej indywidualności i osobistego stylu poprzez kobiecą 
biżuterię symbolizującą najważniejsze momenty życia. Oryginalne i szczegółowe wzory biżuterii PANDORA 
łączące w sobie tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią sprzedawane są w ponad 70 krajach, na 
sześciu kontynentach, przez około 10300 punktów sprzedaży, w tym ponad 1000 markowych salonów 
PANDORA. Założona w 1982 roku, z siedzibą w Kopenhadze, w Danii, firma PANDORA notowana jest na 
kopenhaskiej giełdzie NASDAQ OMX. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.pandoragroup.com lub 
zainspiruj się na www.pandora.net.  


