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Знаете ли, че STYLER е фирма с традиции, която е създадена още през 
1991 година.

 
 

ИНТЕРЕСНО

http://styler.bg/
http://shop.styler.bg/


Съвети...

Папионката винаги е 
чудесно екстравагантно 

допълнение към 
класическата визия.

Изберете колан с плочка, 
вместо катарама. Малък 
акцент, който променя 
цялостната линия на 

силуета.

Не се подчинявайте на 
консервативната 

представа за класическа 
визия. Заложете на 

тирантите.

за уникална официална визия.



64 059 
 

НА ФОКУС 

НА МЕСЕЦА 

МОДЕЛ 

Екстравагантен шик с мъжко карирано сако в светло син цвят

http://shop.styler.bg/eShop/index.php/onlines/select_item/61051/a/0/0//0
http://shop.styler.bg/eShop/index.php/onlines/select_item/61051/a/0/0//0
http://shop.styler.bg/eShop/index.php/onlines/select_item/61051/a/0/0//0


РЕВОЛЮЦИЯ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

D&G - смели и успешни

Dolce & Gabbana е позната на света като една 

от най-силно отличаващите се модни марки 

за луксозни стоки. Всички знаем, че те не се 

страхуват да бъдат различни, екстравагантни 

и нестандартни. Но с новата си колекция, те 

подходиха меко казано иновативно и 

определено излязоха от всякакви рамки и 

ограничения. И не става въпрос само за 

уникалната концепция на облеклата, които 

създават, но и за начина, по който я поднасят 
на широката аудитория. Революция – това е 

думата, която описва събитието, на което 

станахме свидетели преди няколко седмици. 

Ревюто по случай новата колекция на 

известната марка имаше феноменален успех 

и изненада, както потребителя, така и 

критиците.  

 

Dolce & Gabbana бе първата модна марка, 

която си позволи да пренебрегне 

професионалните модели за своето ревю и 

да ги замени със знаменитости. Стъпката, 

която предприеха определено беше 

рискована и не беше ясно как ще реагира 

модния свят. Разбира се, модната компания 

разчиташе на непоклатимия си имидж и 

милионите лоялни последователи, които 

имат.  



Опитът да бъдат различни определено бе успешен. Както всеки 
нов сезон Dolce & Gabbana представят една удивителна колекция. 
Дрехите им се открояват със силна индивидуалност и определено 
семпъл не е дума, която може да ги опише. Цветовите комбинации 

са смели, а кройките подчертават най-доброто от модела. 
Безспорно това е едно от най-добрите творения на модната марка, 

която се е превърнала в икона за поколения. 
 

Сред известните лица, които видяхме на модния подиум  бяха…… 
Няма как да пропуснем и факта, че присъстваше българска фигура, 
с която можем само да се гордеем – Григор Димитров. Той не 

спира да представя България достойно като освен на спортните му 
успехи, вече можем да се радваме на дебюта му на световната 
модна сцена. Усмивката му се открои сред сериозните лица на 
останалите знаменитости и показа позитивизма на българина. 
Нямаме търпение да разберем дали ще има продължение на 
тенденцията с известни личности и дали няма да видим друго 
родно лице на световната модна сцена или може би Григор 

Димитров ще затвърди появата си в модните среди. Кой знае? Ще 
продължаваме да следим случващото се отблизо. 



D&G



3 предложения
за абитуриентска визия 

Изискана класика. 

Няма нищо лошо в това да подходите по- 

консервативно към визията си. Класиката 

винаги остава актуална и определено се 

забелязва от околните.

1.

Силна индивидуалност. 

Не пренебрегвайте собствения си стил, заради 

актуалните модни тенденции. Перфектната 

визия се свързва именно с персоналния поглед 

върху акцентите.

2.

Екстравагантен шик. 

Вие сте нестандартно мислещ импровизатор? 

Внесете този свой нестандартен поглед и в 

стила си и не се страхувайте да бъдете 

есктавагантен и различен. Успехът е сигурен!
3.
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ЮРИСТЪТ 

Юристът, правораздавателят, 
съдещият и оправдаващият, един 

индивид с много лица, които крие зад 
елегантната си визия. Когато става 
въпрос за мода, юристът на пръв 

поглед изглежда строг и напоколебим 
в стила си, но дали наистина е така? 
Още в студентските си години юриста 
изгражда своя суров и всяващ респект 
вид и няма как да бъде объркан с 

никой друг. Той е като едно 
класическо елегантно видение сред 
тълпата и няма как да отречем колко 

много му отива тази визия. 
Елегантният тъмен костюм, съчетан с 
твърде изчистената вратовръзка ни 
води към опредлени изводи по 

отношение на външния вид на юриста, 
но дали не грешим? Дали той 
наистина харесва простата и 

изчистена линия и не се замисля над 
облеклото си ежедневно? 

СТРОГ И СЪВЪРШЕН 
ИЛИ  ТВЪРДЕ КОНСЕРВАТИВЕН?



 Всички познаваме неговия 
темперамент – той е 

нетърпелив, винаги е активна 
страна в дебата, независимо 
дали става въпрос за Древна
история, спорт или литература. 
За него няма теми табу и спорът 

с подобен индивидуалист е 
напълно безмислен – просто, 

защото той “винаги е прав”. Това 
определено си личи и от 
дрехите, които носи. Той 
излъчва сила, увереност, 

самочувствие и хъс за победа. 
Строго елегантната му визия 
умело демонстрира всички 

негови основни черти, качества 
и недостатъци. Много рядко ще 

видим човек с подобна 
професия със спортни дрехи или 
дори спортно-елегантна визия 
дори в свободното му време. 
Той има изграден маниер на 
елегантност, който не може да 
бъде пресъздаден достатъчно 

добре, ако изневери на 
класическата си визия. Юристът 
излъчва величество и някава 
необикновена мощ, за което 

определено допринася и начина, 
по който се облича.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Той е харизматичен и много често е 
обект на интерес за всички около 
него. Той е силно доминиращ сред 
тълпата, макар визията му да е 

изчистена и опростена. Поведението 
му на лидер се забелязва и 

предизвиква възхищение у всички. 
Няма по-подходяща визия за него от 
тази, която вече неотменно следва. 

Ние не бихме могли да си го 
представим по друг начин, а и няма 
защо да променя стила си, когато той
говори достатъчно красноречиво за 
самия него като човек. Подготвили 
сме ви още много интересни старии 
от поредицата за професиите и 

стила.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STYLER

@stylermenswear

Нови предложения 
 

в онлайн магазина 
 

www.shop.styler.bg

https://www.facebook.com/styler.bg
https://www.instagram.com/stylermenswear/
https://www.facebook.com/styler.bg
https://www.instagram.com/stylermenswear/
http://shop.styler.bg/
http://shop.styler.bg/
http://shop.styler.bg/

