els gossos vestits a mida

SEÑOR vesteix a mida 				
el grup de música GOSSOS
La firma de sastreria i el grup comparteixen
una demostrada passió per l’ofici i el rigor en els detalls
SEÑOR i GOSSOS, ambdós de Manresa,
s’han trobat en un moment de projecció
d’horitzons mutu. D’una banda, SEÑOR,
que acaba de presentar una nova línia de
SASTRERIA SPORT en la seva voluntat
permanent d’adaptar la sastreria a les
noves tendències i apropar-la a nous
segments de públic; i de l’altra, els
GOSSOS, que després d’un any de silenci
enceten la gira del seu nou disc “Batecs”.
A més d’una llarga trajectòria professional,
tots dos comparteixen una demostrada
passió per l’ofici i el rigor en els detalls.
Un nexe d’unió que els ha permès
sintonitzar perfectament en la seva recent
col·laboració. Tant és així, que els
GOSSOS han estat els protagonistes del
nou spot de SEÑOR, demostrant que es
pot vestir sastreria a mida sense renunciar
a l’estil propi.
SEÑOR, que vestirà el grup de música
durant tota la seva gira, ha trobat en els
GOSSOS un vincle marcat pel respecte 		
i d’admiració, la unió de dues trajectòries
professionals que coincideixen en un
moment de projecció d’horitzons però més
fidels que mai als seus orígens.

la sintonia entre 								
la música i el vestir a mida

“Quan estàvem treballant en el nou 		
disc “Batecs”, SEÑOR ens va comentar 		
una idea que es va convertir en repte.
Tenien ganes d’obrir-se i trencar esquemes,
alhora que volien mostrar una part del valor
afegit que els distingeix: la voluntat de vestir
a tothom qui valori la roba personalitzada,
d’una firma de casa i ben feta.
Malgrat pugui semblar que la música i el vestir
són dos móns molt diferents, de seguida vam
connectar i evidenciar que molts dels valors 		
que ens mouen a fer el que fem, són compartits.
Tots dos valorem i ens agrada que ens valorin
l’experiència, l’excel·lència i la professionalitat
en allò que fem. La proximitat i el valor del

Els GOSSOS han estat
els protagonistes del spot
de la nova línia de Sastreria
Sport de SEÑOR

producte autòcton, sinèrgies positives 		
amb els de casa. El valor de l’ofici i la passió,
de vegades malaltissa, que ens mou a ser com
som. I sobretot, el valor del procés creatiu, allò
que fa que l’objecte que tenim a les mans sigui únic
i irrepetible, ja sigui una cançó o una peça de roba.
Hem intercanviat vestits per imatge, coneixements per vivències, virtuts per paraules i,
potser el més important, hem compartit 		
un ofici que l’exerceixen persones, que sumades
les unes a les altres, han fet que el valor de
la cooperació hagi superat de llarg qualsevol
de les nostres expectatives.”
Natxo Tarrés - Gossos
Pots veure el vídeo sencer a www.trajessenor.com

SASTRERIA SPORT, 				
estil a mida

Selecció de teixits easy-care de màxima
comoditat: Denim-Lycra®, cotons
rentats o llanes d’alta torsió.

Interiors molt acurats de confecció
mitjançant processos manuals que
permeten personalitzar els acabats.

Patronatges que s’adapten als
moviments naturals del cos.

Americanes sense folre 		
ni reforços a les espatlles.

La línia de SASTRERIA SPORT amb què
SEÑOR vestirà els GOSSOS durant la
seva gira es caracteritza per vestits amb
un disseny i confecció casual-sport (amb
teixits molt adaptables, sense folre ni
reforços a les espatlles, etc.) que ofereixen
un plus de confort especial. Una línia
pensada per a un públic que demana
vestir a mida sense renunciar al seu
estil de vestir.

Patronatges innovadors per un
look de sastreria casual-sport.

Barcelona
Passeig de Gràcia, 26 T. 93 317 69 67
Via Augusta, 11 T. 93 238 49 35
Badalona
Carrer de Mar, 58 T. 93 389 90 53
Terrassa
Carrer de la Rasa, 100 T. 93 780 41 49
Manresa
Born, 7 T. 93 872 47 98
Àngel Guimerà, 33-35 T. 93 872 45 13
Àngel Guimerà, 24 T. 93 872 73 30
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