J ECCO po raz drugi otworzyło

Copenhagen Fashion Week wręczeniem prestiżowej nagrody Walk IN
Style Award 2009 i ekskluzywnym
pokazem kolekcji butów ECCO.
Nagrodę wręczyła jej Królewska Wysokość Księżniczka Korony Danii Mary.

ECCO to najbardziej komfortowe miejsce na ziemi! Niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujesz i w jakich
warunkach przebywasz, nosząc buty ECCO zawsze jesteś w najbardziej komfortowym miejscu na Ziemi. Z tym
wiąże się najwyższa jakość, stylowy duński design oraz innowacyjność marki i firmy założonej przez Karla Toosbuy’a
w 1963 roku w Bredebro w Danii.
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To, czego nie wiedziałeś

J Pomysłodawcą terminu

„Walkathon” jest założyciel firmy
ECCO Karl Toosbuy, który zorganizował pierwszy ECCO Walkathon
w 1999 roku w Kopenhadze.
Kopenhaski pokaz kolekcji ECCO jesień/
zima 2009

Dzięcięca kolekcja ECCO to gwarancja prawidłowego
rozwoju dziecięcych stópek

J Od 2005 roku polscy spacero-

została potwierdzona znakiem Zdrowa Stopa,
przyznawanym przez Laboratorium
Przemysłu Obuwniczego.

wicze ECCO Walkathonu przebyli
razem prawie 500 000 kilometrów.

Kids został otwarty w Polsce
w Galerii Mokotów.

Kampanie interaktywne ECCO to najwyższa próba
interakcji z konsumentem

Powody do dumy
20 czerwca 2009 w Warszawie odbył się
pierwszy na świecie ECCO Kids Walkathon
– zorganizowany z myślą o małych i dużych
dzieciach. ECCO Kids Walkathon swą ideą
nawiązywał i jednocześnie zapowiadał piąty
ECCO Walkathon. Dzieci przespacerowały się
po specjalnie przygotowanej dla nich trasie,
aby przebyte metry przeznaczyć na wybraną
przez siebie organizację dobroczynną. W ten
sposób stały się małymi ambasadorami
szczytnej idei. Kampanie ECCO zdobywają
liczne nagrody, jak chociażby Webstar czy
KTR (nagroda Klubu Twórców Reklamy) za
serwis internetowy ECCO World 2008.
ECCO Kids wraz z Fundacją TVN „Nie
jesteś sam” przeprowadziło ogólnopolską
akcję: „1 proc. od sprzedaży bucików ECCO
KIDS przekazujemy na rzecz chorych dzieci”.
W ujęciu globalnym marka łączy komfort
i styl w wyjątkowy sposób, dlatego firma, już
po raz drugi, w lutym 2009 roku, otworzyła
Copenhagen Fashion Week wręczeniem
prestiżowej nagrody Walk IN Style Award 2009
i ekskluzywnym pokazem kolekcji butów ECCO.
Nagroda Walk IN Style Award jest
wyrazem hołdu złożonego kobietom mającym własny styl i wewnętrzną siłę. Według
ECCO bowiem wewnętrzna siła idzie w parze

1963 Karl Toosbuy zakłada w Bredobro
w Danii firmę ECCO

1992 ECCO zaczyna produkcję
pierwszych butów outdoorowych

1980 ECCO wprowadza technologiczny
sprzęt Desma i wdraża innowacyjną
metodę bezpośredniego wtrysku
podeszwy, która nie jest ani
klejona, ani przyszyta do cholewki,
tylko „wciśnięta” pod głębokim
ciśnieniem.

1994 ECCO otrzymuje nagrodę Firma
roku USA

Osiągnięcia i perspektywy
Marka ECCO jest niekwestionowanym liderem
na rynku w kategorii obuwia premium,
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. ECCO jest
nagradzane w kategorii modowych produktów
przez takie magazyny jak „Glamour” (Złoty
Glamour). Powodem do dumy są także
nagrody przyznawane butom dziecięcym
ECCO. Od pięciu lat kolekcja dziecięca
nagradzana jest prestiżowymi nagrodami
takimi jak HIT – Najlepsze dla Dziecka,
przyznawaną przez magazyn „Mamo to ja”,
Super Produkt przyznawaną przez magazyn
„Mam dziecko” oraz Najlepszy Produkt dla
Dziecka wręczaną przez magazyn „Dziecko”.
Całkowita zgodność bucików dziecięcych
ECCO z wszelkimi możliwymi normami

1991 ECCO zostało wyznaczone
na głównego dostarczyciela
obuwia dla rodziny królewskiej
Danii; od tego czasu logo ECCO
oficjalnie zawiera koronę duńskiej
rodziny królewskiej

1998 założyciel firmy ECCO Karl
Toosbuy został uhonorowany
przez Królową Danii Margarethe II
tytułem królewskim Knight of
the Denmark

J Pierwszy na świecie sklep ECCO

Marta, Polska. Zwyciężczyni polskiej edycji konkursu
„Zostań Twarzą Światowej Kampanii ECCO”

z odwagą i energią, które są potrzebne do
stworzenia własnego, niepowtarzalnego
stylu. W tym roku nagrodę ECCO Walk IN
Style 2009 jury przyznało norweskiej
dziennikarce Åsne Seierstedt. Nagrodę
zwyciężczyni wręczyła jej Królewska
Wysokość Księżniczka Korony Danii Mary.
2007 ECCO wyprodukowało model
obuwia Winter Run przeznaczony
do zimowego biegania; podeszwa
tego modelu zachowuje się jak
opona zimowa w samochodzie
2009 pierwszy na świecie ECCO Kids
Walkathon odbył się w Warszawie

1999 w Kopenhadze w Danii odbył się
pierwszy ECCO Walkathon
2001 ECCO wprowadza technologię
RECEPTOR dla kolekcji sportowej
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