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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ШОПИНГ

Цветовете на 
лятото

Модел на 
фокус

Сини тенденции
на хоризонта

КОИ СА
модните 

столици?



Знаете ли, че има общо пет модни столици в световен мащаб - 
Милано, Ню Йорк, Лондон, Париж и Берлин.

ИНТЕРЕСНО

http://styler.bg/


Съвети...
за перфектната пролетна визия

Заложете на спортно-елегантните ризи във всички нюанси на 
синьото и не се страхувайте да добавите екстравагантен 
елемент като "тиранти", които ще ви откроят от околните 

с лека ексцентричност и класа.



35 249
 

НА ФОКУС 

НА МЕСЕЦА 

МОДЕЛ 

Цветно плетиво - подходящ акцент за хладните 
сутрини

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


Цветовете на лятото

 

Макар по нищо да не личи, че лятото е почти тук, ние трябва да 

подготвим гардероба си, защото никога не знаем кога ще ни атакува 

новият сезон. Модата се мени непрекъснато, а нея и един от най- 

важните компоненти за завършена визия – съчетанието на цветове. 

Тази статия посвещаваме на новите тенденции в цветово отношение. 

Както е характерно за всеки летен сезон, ярките цветове не само са 

актуални, но и доста предпочитани от всички. Не е нищо ново, че 

слънчевото жълто е изключително актуално, ръка за ръка с неоново 

розовото. Те носят едно усещане за свежест, радост и топлина, които 

са характерни именно за горещите летни дни, които са изпълнени с 

много емоции. Големите имена в модната индустрия, разбира се, 

заложиха именно на тези отличаващи се цветове и няма как да 

останат незабелязани. Сред тях са имена като Valentino, Balenciaga и
Celine.  

Какво се в случва на дамските дефилета на модата?



Друга изненада, която донесе новият сезон е денимът, но не като 

материя, а като цвят. Именно този нюанс на синьото критиците 

свързват с магическото усещане около Ниагарския водопад – 

спокойствие, възхищение и духовен мир. Подходящ за съчетаване с 

много други цветове, той се очертава като предпочитан от широката 

аудитория през идния сезон. Carolina Herrera, Marchesa и DKNY 

заложиха на този нюанс като акцент в колекциите си. 

Не можем да пропуснем да споменем и манията по зеленото, която се 

задава съвсем скоро. Според експертите в областта желанието ни да 

носим подобен цвят се крие в нуждата ни да преживяваме нови 

приключения и да събудим “откривателя” в себе си. Същевременно се 

свързва и с природата и най-вече с вечно зелената джунгла. Нюанси на 

този цвят можем да открием в колекциите на  Lacoste и Michael Kors.



Друг доста шокиращ акцент през летния сезон е цветът металик във 

всичките му блестящи нюанси. Доста смело е решението на дизайнери 

като Versace и Carolina Herrera да включат в летните си колекции рокли, 

които са изработени единствено от сребристи материи. Макар критиците 

да не го определят като официална тенденция през лятото, този цвят сам
се налага на пазара.

Няма как да изброим и 

опишем абсолютно цялата 

ценова гама, която ще се 

възприема най-актуална, 

но избираме да споменем и 

още няколко интересни 

моменти като цвят лешник, 
хитовият цвят “kale”, който 

в вдъхновен от 
разрастващата се мания по 

здравословния начин на 

живот и нежно розовото, 

което вече присъства на 

всички витрини.  

Разбира се вечно актуални остават чисто бялото, класическото черно и 

страстното червено. 



3 предложения
международен шопинг маратон

Милано - европейска модна приказка. 

 

Този град само по себе си носи усещане за мода и 

изкуство във всеки един аспект. Няма как да не 

почувствате духа на модната индустрия още щом 

стъпите на теритоята на Милано. Можете да откриете 

изключително разнообразие от дрехи и аксесоари за 

всеки вкус!

1.

Ню Йорк - "голямата ябълка" с голям моден потенциал. 
 

CNN определиха именно този необятен град за номер едно 

в тяхната листа за градове, където си заслужава да 

пазаруваш. Не можем да отречем, че Ню Йорк носи 

усещане, което никой друг град в света не може да ти даде. 

А пазаруването там е в най-смелите мечти на повечето от 
нас. 

2.

Токио - източната гледна точка в модната индустрия.

 

И на другия край на света можете да окриете местенце, 

където да откриете уникални модни предложения. 

Много различен е погледа над модата в далечна Азия и 

точно за това си заслужава посещението.

3.

за



Сини тенденции на 
хоризонта
STYLER SS 2017
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STYLER

@stylermenswear

Нови предложения 
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