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съвета за елегантен стил

ИНТЕРЕСНО

Знаете ли, че STYLER стартира дейността си с производството на
вратовръзки, а днес предлага огромна гама от мъжки облекла и
аксесоари?

ТЕНДЕНЦИИ
Защо да заложим на цветния акцент в
класическата визия?

Цветният аксесоар
показва
самоувереност.

Цветовете ни карат да
бъдем по-позитивно
настроени.

Цветният акцент
ни кара да
изпъкваме сред
тълпата.

Елегантна класика с геометрични акценти

МОДЕЛ

НА ФОКУС
НА МЕСЕЦА

61-051
Мъжко карирано сако в черно и бордо

ЕЛЕГАНТЕН СТИЛ

1

В ТРИ СТЪПКИ

Заложете на цвят

2

Цветният акцент може да
бъде вашият най-добър
приятел при изграждането на
уникална визия. Не
пренебрегвайте ярките
цветове, те също носят
елегантност в себе си!

Защо папионка?
Перфектно решение за
елегантно излъчване е
папионката. Тя е малък акцент,
който създава огромно
впечатление и придава
изискано и същевременоо леко
закачливо излъчване.

3
Индивидуалност
Тенденциите се променят
непрекъснато и няма нищо
лошо в това да ги следим,
но нашият собствен стил е
това, което ни откроява,
затова никога не бива да
забравяме да залагаме на
елементи в облеклото,
които ни характеризират
като личности.

Съвети за
перфектна визия през зимния сезон.
Цветен шик.

1.

Зимата се свързва със студени и тъмни цветове,
но това не бива да ви ограничава. Заложете на
цветен пуловер или аксесоар, който ще накара
околните да се усмихнат.

Коланът - героят на деня.

2.

Не пренебрегвайте, ролята на колана. Освен
практично приложение, той носи в себе си и
визуално въздействие. Всеки един панталон,
съчетан с подходящ колан придобива различна
визия.
Мъжка чанта през рамо за разкош.

3.

Кой каза, че мъжете не трябва да носят
чанти? Заложете на семпла чанта през рамо и
със сигурност ще впечатлите хората около
вас.

Обувки - нова тенденция или вечна класика?

4.

Не пренебрегвайте мъжките боти тип кубинки,
защото те са тенденция, която никога няма да
изчерпи стойността си.

Небрежната визия е хит.

5.

Не се стремите към перфекционизъм,
небрежната прическа и лежерната визия носят
особен чар, който ви кара да се откроите от
тълпата.

Деним - кралят на платовете?

6.

Няма по-добро решение за ежедневната
спортно-елегантна визия от денима, независимо
дали говорим за дънки или дънков акцент в
ризата или якето.

ИТ специалистът – твърде лежерен или
по-скоро силно индивидуален?
Всеки от нас е попадал по една или друга причина в офиса на ИТ гений
– дали, за да прегледа “болното” ни устройство, да изгради сайт за
наши цели или просто, защото е наш добър приятел, с който искаме да
поговорим. Да не пропускаме и случая, в който живеем с подобен
индивидуалист. Няма как да не забележим неговия поглед над нещата,
той винаги се откроява от тълпата и привлича вниманието на околните
по една или друга причина. Въпросът е друг – дали човекът, стоящ зад
компютъра изобщо не се интересува от външния си вид или просто има
силно избразен нестандартен поглед над нещата?
ИТ специалистът обикновено е недоспал, защото най-удобното време
за писане на кодове, както можем да предположим е късната вечер и
ранната утрин след полунощ. Това е нещо обичайно, което не пречи на
ежедневието му, но повлиява на стила му. Той не обича претруфените
неща. Koлкото по просто е, толкова по-предпочитано за носене от него
през деня, на работа или на среща с приятели ще бъде. Определено не
отделя часове на външния си вид и не е голям любител на
пазаруването, но винаги обича да персонализира визията си.
Mъж с подобна професия никога не остава незабелязан за добро или
лошо. Повечето ИТ специалисти се познават от километри. Понякога са
твърде екстравагантни и съчетават цветове, които никой друг не би, а
понякога залагат на спортно-елегантната визия и получават
комплименти за това. Ярките цветове не са сред любимите им неща и е
много възможно да ги виждаш облечени в тъмни дрехи, от джоба, на
които се подава смартфона, ако по някаква странна случайност не е в
ръцете им. Да, технологиите са тяхната страст и определено държат да
са в крачка с тенденциите, когато става въпрос за иновации в
областта.

Модните тенденции от своя страна са много
далеч от тяхното ежедневие. Не се влияят
от ничие чуждо мнение, дори и от това на
най-големите модни критици. Изградят ли
стила си вендъж, то след това е на ръба на
невъзможното да бъде повлиян, да не става
въпрос за това да бъде променян. Силната
им индивидуалност понякога ги води към
модната пропаст, но често изгражда
интересен външен вид, които се приема
добре от околните. Много често те са твърде
лежерно настроени към всекидневната си
визия, но в това се крие един особен чар,
който никоя друга професия не притежава.

В представите на всяки човек стои различен
образ свързан с хора отдали живота си на
компютърните технологии, което е
доказателство, че няма стеретип възприет
от обществото по отношение на визията на
ИТ специалиста. За разлика от много други
професии, той е някак си непредсказуем и
интригуващ със своя своенравен дух и
усещане за живот.
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