Opisy
butów
dla
sklepów
internetowych (+przykłady)

Opisy obuwia: butów
męskich i dziecięcych

damskich,

Jestem zawodowym copywriterem. Specjalizuję się w tworzeniu
nietypowych, mocno pobudzających wyobraźnię opisów butów.
Skontaktuj się ze mną, jeśli sprzedajesz obuwie:
sportowe
turystyczne
trekkingowe
biegowe
wizytowe
robocze
narciarskie
plażowe
domowe
Pomogę ci przekonać klientów do zakupu:
trampek
tenisówek
sandałów
kozaków
botków
mokasynów
balerin
espadryli

czółenek
śniegowców
trzewików
i wielu innych
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, wypełnij formularz
kontaktowy umieszczony na dole tej strony. Poniżej prezentuję
trzy przykłady opisów obuwia:

Fragment
opisu
trekkingowych

męskich

butów

Buty trekkingowe Acotango Niebieskie
Niebieski to nie tylko błękit nieba otaczający wszystkie
andyjskie szczyty, z Aconcaguą na czele.
To także kolor wody, która czasami przebrana jest za górski
strumień, kiedy indziej za leśne jezioro, a jeszcze innym
razem za nagłe oberwanie chmury pośrodku niekończącej się
łąki.
Jeśli jesteś jednym z tych, których nie odstrasza najgorsza
nawet prognoza pogody, wybierz buty trekkingowe Acotango w
kolorze niebieskim.

Acotango: zdobywaj świat lekkim krokiem
Acotango to połączenie słów Aconcagua, czyli nazwy najwyższego
szczytu Andów i… argentyńskiego tanga.
Nie ma w tym ani grama przypadku. Nasze buty trekkingowe
pozwalają przemierzać szlaki lekkim, niemalże tanecznym

krokiem.
Bez względu na to, czy z nieba leje się letni żar, czy na
ziemię spływają strugi deszczu.

Fragment opisu skórzanych damskich
pantofli
Damskie pantofle Crobbe (model Bluegrass)
Bluegrass to nieskrępowana wolność.
To prostota życia, która nie przejmuje się opiniami innych.
To energetyczne dźwięki banjo, skrzypiec, i gitary, które
pędzą na złamanie karku przez rozpaloną słońcem prerię.
Wybierz Bluegrass, jeśli kochasz amerykański zapach dzikiej
swobody. Wybierz naturalne filcowe pantofle damskie, które
codziennie są zakładane na miliony stóp.

Fragment opisu butów dziecięcych
Obuwie na jesienną pluchę i zimowe chłody
Dzieci w wieku między trzecim a szóstym rokiem życia to
urodzeni zdobywcy. Nie potrafią usiedzieć w miejscu. Chcą
poznawać świat wszystkimi zmysłami.

Wyrusz na spotkanie z jesienią
Niestraszne im jesienne deszcze. Plucha za oknem to dla nich
okazja do wybornej zabawy. Tony liści spadających z drzew
zachęcają do spacerów po parku. Feeria jesiennych barw to
czytelny sygnał, by wyruszyć z domu na spotkanie z
jesienią. Bez wygodnych butów dziecięcych – nie ma co o tym
marzyć.
Poznaj uroki zimy
Pierwszy śnieg, pierwszy mróz, pierwsza ślizgawka. Pamiętasz,
jak wszyscy czekali na te oznaki zimy? Jeśli tak, to na pewno
zrozumiesz, że Twoje dziecko również pragnie doświadczyć tego,
co Ty w dzieciństwie. Wiesz także, że bez ciepłych i
bezpiecznych butów zimowe zabawy na dworze mogą stracić wiele
ze swego uroku.
Buty dla dzieci: Wygodne na jesień, ciepłe na zimę
To nie wszystko. Półbuty z kolekcji CityFoot wyposażyliśmy w
specjalny „system ogrzewania”. Trzewiki posiadają przyjemne w
dotyku ocieplane wnętrze. Nasi najmłodsi klienci twierdzą, że
jest ono „misiowate”. To bardzo dobre określenie

Zobacz więcej
internetowych

opisów

produktów

dla

sklepów

Podobają ci się takie opisy?
Skontaktuj się ze mną!
Zobacz też opinie moich klientów.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości
Dane, które mi prześlesz za pomocą tego formularza,
wykorzystam wyłącznie do kontaktu zwrotnego z Tobą. Polityka
prywatności znajduje się w stopce tej strony.
Wyślij wiadomość

