
Твоят стил,  
       твоите правила



 
Творците и създателите от поколение Z защитават мисленето за смирение и баланс във всички 
неща, гордеят се с това, че са различни и правят изявление. Те вдъхновяват колективното 
чувство, че можем да създадем по -добър свят, като изградим основа на доброта и честност. 
Вътрешното отражение и прожектирането на доброта навън стана по-важно от всякога; с него 
този вдъхновяващ подход към живота вдъхнови новата посока за изразяване на истинското ви Аз 
чрез уникален стил. 

 
Независимо дали става въпрос за комбиниране и съчетаване на текстури в различни тоалети, 
или избирате бижута с различни метали, цветове или висящи елементи, стилът на това 
поколение е повлиян от стремежа да “прегърне” индивидуалността.  

Персонализираните талисмани са основата на всеки поглед, превръщайки се в символи на 
откритост, индивидуалност и честно себеизразяване.

Pandora ME са бижута с глас, за да творите навсякъде. 
Вдъхновена от света на музиката и младежката култура на Gen 
Z, тази колекция дава уникален начин за персонализиране на 
бижута за изцяло ново поколение. Всеки дизайн е гъвкав и 
адаптивен, за да отразява всяка страна на вашата личност.

УМЕНИЕТО  
ДА СЕ  
ДВИЖИШ 
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Приемственост

Автентичност

Прагматичност

Загриженост

Креативност

СЪЗДАВАМЕ  
ВСЕКИ ДЕН
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ЗА ВСИЧКО В МЕН , ЗА ВСЯКА ИСТОРИЯ В МЕН , ЗА ВСИЧКО В МЕН , ЗА ВСЯКА ИСТОРИЯ В МЕН 



В СВЕТА  
НА 
ДИЗАЙНЕРИТЕ

Колекция Pandora MЕ се завръща с нови, още 
по-впечатляващи бижута за есен 2021. В 

основата й е желанието за красноречив израз 
на бунтарския дух, силната необходимост от 

разчупване на стереотипите и тоталното 
несъгласие със статуквото, характерни за 

поколението Z. Освен с нови материали – 14К 
розово златно покритие и рутениево покритие 
в комбинация с ръчно поставени сладководни 

култивирани перли и нова методика при 
поставянето на емайл – новата колекция 
Pandora МЕ грабва и с нестандартния си 

дизайн. Вече има възможност за скъсяване, 
удължаване и съчетаване според вкуса и 

настроението,  гривни, талисмани, колиета, 
обеци, нови свързващи елементи и дори 

няколко пръстени, обединени ведно. 
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„Вдъхновихме се изцяло от хората, за които креативността и 
творческото мислене са начин на живот. Вярваме, че чрез 
бижутата в новата колекция Pandora Me безкрайните 
възможности за комбинации и най-различни нови съчетания 
ни очакват. Тези хора ще успеят да изразят най-пълноценно и 
отчетливо своята бляскава, уникална и лишена от фалш 
същност.” 
 
коментират криейтив директорите на Pandora 
 Filippo Ficarelli и Francesco Terzo .

22

ПОГЛЕД ПРЕЗ ОЧИТЕ 
НА ДИЗАЙНЕРИТЕ 

Затова новата колекция Pandora Me е пъстър микс от 
стилове, който е своеобразен израз на почит и 

благодарност към пламтящите, бунтарски настроени и 
уникални по рода си креативни хора от поколението Z.
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Pandora ME  
Държач

Pandora ME 
Частица

КОМБИНИРАЙ  
& 

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙ 
Новата гривна на снимката вдясно може да се 

комбинира с най-различни частици и частици медальони. 

Pandora ME 
Удължител 

Позиция от самата гривна, 
на която може да се поставят 
частици/частици медальон 

Pandora ME частица 
медальон
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Миксирайте и съчетавайте 
вашите бижута освен с 
различни метали и с много 
други интересни нови 
частици/частици 
медальони, държачи и 
удължители.  

Пример за добавяне 
на удължител с 
дума

Пример за 
добавяне на 
държач

Като за финал 
добавяме различни 
частици/частици  
медальони за една 
невероятна визия на 
Вашата гривна 

Комбинирай 
своите 
гривни & колиета
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ОБЕЦИ
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Вашите обеци, вашият начин. 
Прегърнете свободата на 

персонализиране и заявете стила си, 
който отразява всяка част на вашата 

личност.

121120



ПРЪСТЕНИ
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Повече пръстени? 
Няма проблем. 
Ако смятате, че по-
малкият размер 
пръстен не ви е 
удобен заложете на 
по-голям и 
направете Вашата 
уникална 
комбинация от 
пръстени с държач, 
на който може да 
поставите частици 
или частици 
Медальони. 

Pandora Me 
пръстен 
199655C02

Pandora Me  
пръстен 
199679C01

Pandora Me 
пръстен 
199655C03

Pandora Me 
пръстен 
199655C01

Pandora Me 
пръстен 
189679C01
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Закопчалката се 
отваря навътре и има 
плоска долна част за 
оптимален комфорт. 
Този държач е по-
малък в сравнение с 
останалите в 
колекцията и е 
съвместим само с 
пръстени.

Pandora Me Държач за 
пръстени  

199680C00

Pandora Me пръстен 
199591C00

Pandora Me пръстен 
149591C00

Pandora Me пръстен 
189591C00

Яко 
и  

свързано



НАПРАВИ ГО 
 ПО ТВОЙ ДИЗАЙН

НАПРАВИ ВРЪЗКАТА
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FOR EVERY ME, FOR EVERY STORY FOR EVERY ME, FOR EVERY STORY FOR EVERY ME, FOR EVERY STO


