Τα Νέα Ford Fiesta Red Edition & Black Edition Εμπνευσμένα από τη
Μόδα και τη Φωτογραφία
Πρωταγωνίστησαν σε Stylish Επίδειξη Μόδας στο City Link
* Τα νέα Ford Fiesta Red και Fiesta Black Edition αντανακλούν την τάση “colour popping” και
είναι επηρεασμένα από τις χρωματικές αντιθέσεις που επικρατούν στο χώρο της μόδας και της
φωτογραφίας
* Race Red με μαύρη οροφή και Panther Black με κόκκινη οροφή υιοθετούν αντίθετες αποχρώσεις
στους καθρέπτες, τον εμπρός προφυλακτήρα και στη μάσκα
* Σπορ κόκκινοι και μαύροι χρωματικοί συνδυασμοί τονίζουν περαιτέρω τα σπορ χαρακτηριστικά
του Fiesta, τα οποία αναβαθμίζονται με το χιλιάρη EcoBoost κινητήρα και 140 άλογα
* Οι χρωματικές αντιθέσεις συνεχίζονται και στο εσωτερικό
Τα νέα Fiesta Red Edition και Fiesta Black Edition πρωταγωνίστησαν σε επίδειξη μόδας γνωστών
οίκων που διοργανώθηκε από το περιοδικό InStyle με την ευκαιρία των πρώτων του γενεθλίων!
Τράβηξαν τα βλέμματα των καλεσμένων και έκλεψαν τις καρδιές όσων παρακολούθησαν αυτή την
εντυπωσιακή επίδειξη μόδας στο κέντρο της πόλης, στη Στοά Σπύρου Μήλιου στο City Link.
Τα Fiesta Red & Black Edition υιοθετούν μία εντυπωσιακή διχρωμία που αντανακλά τη
σχεδιαστική τάση ‘colour popping’ – δηλαδή ανάδειξη μιας λεπτομέρειας με ζωηρό χρώμα – και
είναι επηρεασμένη από τη φιλοσοφία χρωματικών αντιθέσεων από το χώρο της μόδας και των
ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.
Επηρεασμένη από την αυξανόμενη ζήτηση για κομψά σχέδια με ισχυρή απήχηση, η ομάδα της
Ford δημιούργησε ένα εντυπωσιακό εφέ στο εξωτερικό και το εσωτερικό του Fiesta με χρωματικές
αντιθέσεις, προσφέροντας δύο στιλάτα αυτοκίνητα με εμφανώς διαφορετικούς χαρακτήρες.
Τα νέα μοντέλα Ford Fiesta Red Edition και Fiesta Black Edition σχεδιάστηκαν για να
προσφέρουν δυναμικό νέο στυλ και επιδόσεις στους πελάτες Fiesta που δηλώνουν πάθος για το
στυλ και δίνουν έμφαση στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια.
Η διχρωμία είναι μόδα, είναι μία ευρύτερη τάση και κουλτούρα που φαίνεται παντού, από τα
καλύμματα των smartphones μέχρι τα αντρικά παπούτσια, τα οποία όλο και περισσότερο
προσφέρονται στο παραδοσιακό μαύρο χρώμα αλλά με έντονες αντιθέσεις σε επενδύσεις είτε στις
ραφές.
Η επιθυμία των πελατών για πιο ζωηρό, εκφραστικό στυλ αποτελεί σημαντική είδηση για τους
σχεδιαστές αυτοκινήτων καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να ερευνήσουν τα όρια και να τα
αξιοποιήσουν στη σχεδίαση των αυτοκινήτων.
Η ομάδα της Ford επέλεξε κόκκινο & μαύρο από μία μεγάλη ποικιλία πιθανών χρωματικών
συνδυασμών λόγω του παραδοσιακού συσχετισμού των χρωμάτων αυτών με το σπορ χαρακτήρα
των αυτοκινήτων – γνωστό άλλωστε χαρακτηριστικό γνώρισμα του Fiesta το οποίο αποκτά νέα
διάσταση στα Fiesta Red και Black Edition.
Το θέμα των αντιθέσεων μεταφέρεται και στο εσωτερικό, όπου και τα δύο μοντέλα έχουν κεντρική
κονσόλα και λαβές θυρών σε gloss black, μαύρο δερμάτινο σπορ τιμόνι και κάλυμμα επιλογέα

ταχυτήτων με κόκκινη ραφή, μαύρα πατάκια με κόκκινη ραφή και ανθρακί μαύρα σπορ
καθίσματα με αντίθετη κόκκινη ραφή.
Το κόκκινο είναι παραδοσιακά χρώμα για σπορ αυτοκίνητα. Είναι πολύ ζωηρό και κάνει τις
γραμμές και τις λεπτομέρειες του αυτοκινήτου να ξεχωρίζουν, ενώ τα μαύρα αυτοκίνητα τείνουν
να είναι πιο σοφιστικέ και πιο διακριτικά.
Και τα δύο αυτοκίνητα προσφέρουν μία τολμηρή, χαρακτηριστική και σύγχρονη εικόνα.

