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“A Collection Of Us” ve “Benetton Kadının Güçlendirilmesi 
Programı” aracılığıyla İtalyan markası kendi kimliğini eşsiz triko 

ve sosyal sorumluluk ile yeniden anlatıyor. 
 
Treviso, 22 Ekim 2015. Kadınlar hikayelerini anlatıp, başka kadınların 
hikayelerini dinliyor: Her kadının tecrübelerini paylaşmaları, daha iyi bir 
geleceğe sahip olmanın tartışmasız ön koşullarından biri.  
 
Yepyeni bir koleksiyon olan “A Collection Of Us” da bu felsefeyi 
benimsiyor. Koleksiyon sırasıyla, Ekim, Aralık, Şubat ve Nisan aylarında 
sunulacak olan dört tane kapsülden oluşmaktadır; Miras, teknik, renk, 
performans. Her bir kapsül, marka kimliğinin bir öğesini, dinamik ve 
modern anlamlar kazandıracak şekilde yeniden yorumlayacak.   
 
Triko, renk ve yenilikçi vizyon “A Collection Of Us” koleksiyonunu 
birleştiren öğeler olarak öne çıkıyor. Bu üç unsuru yorumlayan 
koleksiyon modayı yansıtan, yüksek kaliteli ve yumuşacık trikoyu 
yaratmanın arkasındaki teknik hünerlerin altını çiziyor, Benetton stilinin 
ruhunu ve yaratıcılığı vurguluyor. 
 
“A Collection Of Us” ile birlikte 22 Ekim’de global bir kampanya da 
başlatılacak. Kampanyada beş tane kadın model yer alacak, farklı 
jenerasyonlara mensup ve farklı tecrübelere sahip her kadın,  özgürlük 
ve güçlü olma adına dünyadaki tüm kadınlar için mesajlar paylaşacak.  
 
“Ya her kadın kendi hikayesinin ana karakteri olabilseydi?” sorusu 
Treviso’lu moda markasının yeni sosyal sorumluluk projesinin 
temelinde yatan soru. Bu şirketin sürdürülebilirlik stratejisi 
önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir hayatı kovalayan ve tüm 
ekonomik sektörlerde katılımı bekleyen kadınlara odaklanacak. 
 
 
“Benetton Kadının Güçlendirilmesi Programı” kadınlar için önemli 
konuları ele alan ve bunların üzerine projeler geliştiren uzun süreli bir 
girişimdir. Bu program Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için 
sürdürülebilirliği geliştirme hedefleri doğrultusunda haraket eder. Bu 
hedefler; Sürdürülebilir geçim sağlama, ayrımcılığın önlenmesi ve 
eşit haklar sağlanması, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetine erişim 
ve kadına şiddetin tüm boyutlarıyla sonlandırılması.  
 
 
Benetton’un “Benetton Kadının Güçlendirilmesi Programı” Italyan 
markanın sosyal sorumluluklarla olan uzun geçmişinde bir 
kilometre taşı olarak yer alıyor ve cinsiyetler arası eşitliğinin sadece 



insan hakkı olmadığını, barışçıl, huzurlu, aydınlık ve daha sürdürülebilir 
bir dünya için atılması zaruri bir adım olduğuna inanıyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Daha fazla bilgi için: 

http://www.benettongroup.com/media-press/events/a-collection-of-us 
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