Nhộn nhịp thị trường quần áo trẻ em
Có tìm hiểu về thị trường quần áo trẻ em mới thấy hết được sự đa dạng về mẫu mã
lẫn kiểu dáng của các trang phục. Khi vào các cửa hàng này, người ta thấy cả một
thế giới thời trang đa phong cách thu nhỏ trong những chiếc quần áo bé xinh mà giá
của các trang phục này nếu tính ra thì không hề “bé” một tí nào…
Kiểu dáng trang phục hiện nay cho trẻ em khá đa dạng và bắt mắt về màu sắc.
Trang phục bé trai có xu hướng nghiêng về những chiếc quần lửng, quần nhiều túi
hộp nhấn nhá thêm những nút đồng, áo sơ mi cổ Đức có cầu vai mạnh mẽ thêm
những nét cắt, hình in ngộ nghĩnh hay những khóa đồng phá cách. Trang phục của
bé gái đa dạng hơn, từ những đường nhún bèo, dây rút đến những chiếc nơ, cái
cúc, dây khóa, bông hoa, cái lá, con vật… đủ kiểu.
Trên thị trường hiện nay, hãng YF (Young Fashion) đưa ra rất nhiều dạng áo yếm,
áo dây và váy ngắn dành cho các bé từ một tuổi trở nên với các gam màu tươi sáng
như đỏ, hồng sen, xanh lá mạ và cải các màu với nhiều kiểu dáng rất ngộ nghĩnh.
Quần áo cho bé trai ít kiểu hơn, vẫn chủ yếu là áo thun, quần kaki với hình các con
vật trong phim hoạt hình. Các sản phẩm của YF có giá tương đối bình dân, tầm từ
25.000-70.000 đồng/chiếc.
Nhãn hiệu quần áo trẻ em Bluekids cũng đưa ra thị trường nhiều mẫu đầm, quần
ngắn dành cho các bé gái được điểm xuyết bởi các bông hoa, con vật có màu sắc
sặc sỡ. Nét mới của quần áo cho bé hiện nay là thêm các họa tiết mới như dây nơ,
thêu hoa văn hay áo được máy nhún, bèo. Đi kèm các bộ trang phục cho bé có thể
là những chiếc mũ có kiểu dáng ngộ nghĩnh, cùng tông màu quần áo.
Thời trang dành cho các bé nam là các loại áo thun sát nách, tay ngắn và quần kaki
được cách điệu ở túi quần, ống quần. Các sản phẩm của Anh Thư có giá tương đối
cao, khoảng từ 80.000 đồng/áo trở lên. Các nhãn hiệu khác như Long My, Sun &
Moon… đưa ra thị trường các bộ quần áo dành cho bé dựa trên chất liệu vải cotton,
voan… Các sản phẩm này có giá khoảng từ 60.000 đồng/áo trở lên.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, trang phục của các bé cũng phân đẳng cấp cũng
giống như người lớn, hàng bình dân được may bằng những chất liệu thông thường
như thun, phin, phin pha hay cotton với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn cho một
sản phẩm. Hàng cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản hay Hồng Koong, những
sản phẩm này được may bằng chất liệu cao cấp, bền đẹp hơn như kaki, jean, lụa, tơ
tằm với giá lên tới vài trăm nghìn cho một sản phẩm.
Chị Minh, chủ cửa hàng Mẹ và Bé nằm gần khách sạn Hà Nội cho biết: “Trẻ con rất
hiếu động, màu hè nóng bức, trẻ hay ra mồ hôi nên chú ý chon cho bé những trang
phục rộng rãi với chất liệu thoáng mát, co giãn và thấm mồ hôi tốt như cotton, sô,
thu, đũi, kaki có chất thun… tránh mặc những trang phục chật hay bó sát khiến các
bé dễ ngứa ngáy, nổi mẩn do mồ hôi không thoát ra được”.

