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See great, look great!

The Touch of Spring,
the Color of Summer
 לצבוע את הקיץ,לגעת באביב

Magic

There’s nothing like this time of year. Spring. Summer.
The ocean breeze, the magical sensation of something
new in the air. Fashion, style and the mischievous
wink of vacation. This is the time of year for setting
trends and deciding on the perfect look.

Twist

BROSS Optical is opening the season with a perfect
design twist. Inspired by the design lines that will
be setting the fashion this season, these winning,
lightweight frames make a personal statement
expressing innovation and magic.

Production

Our new design lines reflect the next stage in the
world of fashion - a collection that makes it clear
that there are no limits or boundaries to fashion and
style: color combinations, the use of straight lines
coupled with creative flexibility, the combination of
elements and the touches of summer are the work of
top designers, fashion consultants and designers of
international optical exhibitions.
The breath of summer. The look of perfection.

קסם

, בריזה של ים, אביב קיץ.אין כמו העונה הזו
Feshion ,אנדרנלין וריח קסום של חדשנות
. השגיות וקריצה שובבה של חופש,וסטייל
זו העונה בה מוכתבים טרנדים ואנו בוחרים
.לראות ולהיראות מושלם

טוויסט

 פותחת את העונה הזו עם טוויסטBROSS
עיצובי מושלם יחד בהשראת קווי העיצוב
 מסגרות קלילות.שיכתיבו את העונה
,ומרעננות בעיצוב חדשני ומלא השראה
מסגרות משורטטות עם נוכחות וקסם מקורי
מנצח כזה שמעביר ביטוי ומסר ומכתיב את
.האמירה האישית שלנו

יצירה

קווי העיצוב החדשים שלנו מתכתבים
על הדבר הבא בעולם האופנה קולקציה
הממחישה שלאופנה וסטייל אין תיחום ואין
 מיזוגי צבעים שימוש בקווים ישרים:גבולות
 שילוב אלמנטים ונגיעות,עם גמישות יצירתית
, פרי עבודה של מיטב המודליסטים,קיץ
יועצי האופנה ומעצבי תערוכות האופטיקה
.הבינלאומיות
. לראות שלמות.לנשום את הקיץ

BROSS. See great, look great!
! להיראות טוב, לראות טוב.BROSS

The art of looking good
is the greatest art
because it makes the
entire world look better

 תמיד איתה העולם נראה טוב יותר.להיראות טוב זו האמנות הטובה ביותר

Icon

BROSS is a leading optic fashion brand that views glasses as a clear
fashion item that can create a personal, creative look and make a
distinct fashion statement. Considering that glasses are so visible,
they have the power to change a look and make a statement that is
easily communicated to those around us.

Fashion

There’s nothing like looking totally put-together to make you feel
great. When we’re satisfied with our design choice and the smiling,
stylish reflection we see in the mirror, we enjoy self-confidence, feel
uplifted, and enjoy an optimistic outlook that puts everything around
us in a positive light.

Perfection

Using the most creative design and internationally acclaimed fashion
styles, BROSS has considerably advanced the art of perfection. Each
frame is a creation that has reached the heights of design thanks to
the freedom of totally uninhibited design allowed to top designers.
The design, matched with the perfect materials and components,
turn each frame into a skillfully constructed work of art backed with
total commitment to design and to the perfect look.
BROSS sets a new standard for fashion and lifestyle, one that’s
apparent at first glance and that continues with personal service that
can only come from a brand that prides itself in its name.

אייקון

 הוא מותג אופנה מוביל בתחום האופטומטריהBROSS
 כזה,הרואה במשקפיים אייקון הצהרתי אופנתי מובהק
. יצירתי ובעל אמירה,שיכול לעצב מראה אישי למסוגנן
יצירה אופנתית המוקמת במרכז הפנים הינה רבת השפעה
כזו המאפשרת ליצור שינוי מראה ואמירה המתכתבת עם
.הסביבה ועוברת לסביבתנו בקלות

אופנה

ואין כמו מראה מושלם המאפשר לנו להיראות מושלם
 כשאנו שלמים עם הבחירה העיצובית שלנו.ולהרגיש מצוין
 אנו,ומהבבואה הנשקפת לעינינו מהמראה בחיוך אופנתי
 אופטימיות הגורמת,נהנים מביטחון עצמי מצב רוח מרומם
.לנו לראות גם סביבתנו באופן חיובי ושונה

שלמות

 לקחה את האמנות הזו כמה צעדים קדימה עםBROSS
אמנות העיצוב וסגנונות האופנה הבינלאומיים היצירתיים
 ממסגרת למסגרת מגביהה היצירה לפסגות כשהיא.ביותר
 מעוף ותזזיתיות של מעצבי,משלבת חופש עיצובי מוחלט
העל יחד עם שלמות חומרי גלם ורכיבי כל מסגרת ההופכת
ליצירת אמנות מוקפדת בביצוע אמן ומחויבות טוטאלית
.לעיצוב ולהלבשה ויזואלית מושלמת
, מציבה רף חדש של סטייל ותרבות חייםBROSS
המשתקפים להמוני הלקוחות מהמבט הראשון ולכל אורך
. בשירות אישי של מותג עם גב חזק,הדרך

With the right glasses and perfect
sight, it’s possible to predict the future.
It’s also possible to design it

 אפשר גם לעצב אותו,עם משקפיים נכונות ומבט מדויק אפשר לנבא את העתיד

BROSS. Looking Ahead

 לראות את העתיד.BROSS

אפיון

 רואה את עולם האופנהBROSS התפיסה החדשנית של
 עולם בו לאמירה האישית שלנו תהיה חשיבות.שמעבר לאופק
 מגמות האופנה של העשור הבא מעניקות פרשנות.מכרעת
מרתקת למשקפיים ומתייחסות אליו כאל תכשיט מעורר
.השראה ומעביר תחושתיות אישית בפרשנות מרתקת

סגנון

 רואים בכל מסגרת יצירה עיצובית. כבר היום,אנחנו שם
ותכשיט אישי הדורש מחויבות אבסולוטית לצו האופנה ומגמות
 שילוב של מיטב היצירות המוצגות בתערוכות,המעצבים
 יחד עם הטמעת מתודת עיצוב חדשה,ואירועי אופנה בולטים
 אפקטים וגימורים במנעד סגנונות,ויצירתית של שילובי גוונים
.מפתיעים

חותם

באומץ ובנחישות אנו קוראים תיגר על קיצורי דרך מקצועיים
 כאן בשורת האיכות הפכה.ושימוש בהנדסת אנוש נמוכה
 אמנות ראיה שאינה:לחותם הראשון ולסימן ההיכר בענף כולו
 כך עושים זאת אלפי, כך מעצבים את המחר.יודעת הנחות
. עם הטוב ביותר,לקוחות מרוצים

Characteristics

The innovative perception of BROSS is that it sees the fashion world beyond
the horizon. A world in which our personal expression will have considerable
importance. The fashion trends of the next ten years give glasses a fascinating
role, relating to them as pieces of inspirational jewelry.

Style

We’re already there today. We see every frame as a creation and personal
piece of jewelry requiring total commitment to fashion dictates and design
trends, a combination of the best creations displayed at exhibitions and major
fashion events, together with the use of innovative design methods that use
new color combinations effects and finishes in an range of amazing styles.
We believe in personal service and availability so that every customer request
is dealt with. Our professional standards of availability and flexibility make it
possible for every customer to become part of the tapestry of wonderful
people who choose well and look good.

Signature Feature

Determined to provide only the best, we bravely refuse to take any professional
shortcuts. Top rate quality has becoming a distinguishing characteristic and
the signature feature of our company. We pride ourselves in excelling at the
art of vison, knowing no compromises. This is how we design the future and
how we have thousands of satisfied customers, all knowing that they have
received the very best.

BROSS. Men’s brand
 מותג של אנשים.BROSS

Feeling good and having the right
outlook is the secret to successful
interpersonal relationships

 זהו קוד ההצלחה בין אנשים,תחושה טובה ומבט נכון

Leadership

When it comes to quality vision, we go to great efforts to produce
glasses that combine the skills of top designers, modelling
experts and optometrists. Our glasses, built to precise standards
of symmetry and proportion, meet the highest standards of both
design and optometry. As such, they are a mosaic combining
the highest levels of optical expertise and the cutting edge of
design.

Connection

BROSS branding concept aims at having an ongoing professional
connection with customers at the edge. We combine the
presentation of elite collections and seasonal fashion series in
boutiques and leading optical shops with purchasing assistance
and varied informational material to help customers attain the
best, most updated fashion look.

People

We believe in providing person service and availability to
every customer. Professional availability and flexibility enable
every customer to be part of the magical human tapestry of
people who have chosen to look good and choose well. Our
outstanding customer service has placed us front stage with
regard to customer satisfaction and ratings.

.מובילות

 אנו רותמים בכל מסגרת,בראייה אנושית ערכית ייחודית
ובכל מודל מיטב המעצבים יחד עם מומחי מידול
 לבנות כל חלום,ואופטומטריסטים מהשורה הראשונה
 למשקפיים בריאות ומקצועיות הבנויות,לאמנות היצירה
 שימוש.בכללי סימטריה ופרופורציה מדויקת ברמה מדעית
משולב במיטב הכישורים לפסיפס מרהיב של אופנה
.מושלמת

חיבור

 חותרת לממשק רציף ומקצועי, בתפיסה מותגיתBROSS
 משלב הצגת קולקציות העילית וסדרות.עם לקוחות הקצה
האופנה העונתיות באמצעות רצפת המכירה בבוטיקים
 בעזרי רכישה ובחומרי,ובחנויות האופטומטריה המובילות
ידע מגוונים להתאמה מיטבית והתרשמות אישית אופנתית
.ומעודכנת

אנשים

 זמינות.אנו מאמינים בשירות אישי ובזמינות לכל פונה
מקצועית וגמישות מקצועית המאפשרת לכל לקוח להיות
חלק ממרקם אנושי קסום של אנשים שבחרו להיראות טוב
 בשורת השירות הציבה אותנו במקדמת הבמה.ולבחור טוב
.עם שיעור שביעות רצון ודירוג מושלם

At the end of the day,
making the best choice is
really making the best deal.

. בסופו של יום, זו העסקה המשתלמת ביותר,לבחור את הטוב

BROSS. Get used to getting more.

 להתרגל ליותר.BROSS

For an artist, the creation of the product never ends with the
completion of the product. He’s there the entire time, directing
and guiding, helping and giving service. This is our worldview.
And this is the experience of thousands of customers who have
chosen to go up a notch.

Sales

Our name for service provides an added benefit for sales
representatives in all fashion boutiques. This is the result of our
flexibility and focus on good customer service, a professional
approach and commitment to service that cuts no corners, giving
full attention to every product, every order and every choice. That
how it is when you lead.

Commitment

Our professional credentials assure every customer of complete
service, all part of our total professional commitment. We’re
there for your questions and all other professional needs. This
is how we’ve chosen to do things-- working together for your
satisfaction. It’s a matter of perspective, or in other words, the
story of a brand.
 יצירת האמנות לעולם לא תסתיים בשלב,עבור יוצר
 לסייע, לכל אורך הדרך הוא שם לכוון ולהדריך.הגמר
 כזו היא חווית, כזו היא ראיית העולם שלנו.ולתת שירות
.השירות של אלפי לקוחות שבחרו רמה אחת מעל

מכירה

תרבות השירות מעניקה ערך מוסף למוכרנים ולנציגי
 בזכות גמישות ותודעת שירות,מכירה בכל בוטיק אופנה
 הגשה מקצועית ומחויבות שירות שאיננה,מאומצת
 לתת לכל יצירה את מירב תשומת.משתמעת לשתי פנים
. ככה זה כשאתה מוביל. לכל הזמנה ולכל בחירה,הלב

מחויבות

האמנה המקצועית שלנו מעניקה לכל לקוח את מלא
השירות תוך מחויבות מקצועית מושלמת לכל אורך
 את הדרך הזו. ולכל צורך מקצועי אחר, לשאלות.הדרך
: או במילה אחת, עניין של מבט.אנו עושים תמיד יחד
.סיפור של מותג

Look around and you’ll
see you deserve more.
It’s that simple.

 פשוט מגיע לך.להביט סביב ולגלות שמגיע לך יותר
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