
 Különböző és mégis olyan   egyforma! A két barátnő,   Sophia és Verena minden   élethelyzetben egy szív   és egy lélek! 
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AZ ÁRAK ESETÉBEN NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL AJÁNLOTT ÁRAKRÓL VAN SZÓ.

Az interjúban két blogger számol be arról, 
hogy mi az, ami összeköti őket.

A legfontosabb tanácsok és irányzatok 
az élet legszebb napjára.

A sarokpántos körömcipők visszatérése 
és legújabb divatja.

BARÁTSÁGESKÜVŐ STÍLUS
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Így vehetsz részt: 
Válaszold meg nekünk az alábbi kérdést: A szokás szerint mit kell elrejtenie a menyasszonynak a cipőjében? a) talpbetétet b) szerencsepénzt. Küldj nekünk egy e-mailt a 
team@tamaris.com címre, amely tartalmazza a „nyereményjáték” kulcsszót, a válaszodat, az életkorodat és a cipőméretedet. Beleegyezésedet jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatod, 
például a team@tamaris.com címre küldött e-mailben. Jelentkezési határidő: 2019. 03. 31. További részletek és az adatvédelmi megjegyzések a 19. oldalon találhatók.

LOVE VÁLLON ÁTVETHETŐ 
RETIKÜL, Cikksz.: 2618181.      

KARKÖTŐ,   
Cikksz.: TJ038.      

FÜLBEVALÓ,   
Cikksz.: TJ034.      

KÖRÖMCIPŐ 29990 HUF,   
Cikksz.: 22400. 3      

A MINDENT ELDÖNTŐ KÉRDÉS: 
Hiányoznak még a megfelelő kiegészítők az esküvődhöz vagy a barátnőd 

esküvőjéhez?  Akkor nyerd meg a tíz Tamaris esküvői szett egyikét: 

   
10 szett  nyerhető!
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ELŐSZÓ
KEDVES OLVASÓ!

A közelmúltban egy érdekes divatos kifejezésbe botlottam. Pontosabban, ez a #friend-
shipgoals keresőcímke volt. Egy címszó, amely több mint nyolc millió posztban szerepel. 
A boldogság digitális pillanatfelvételei, amelyeken emberek együtt esznek, ünnepelnek 
és nevetnek. Ez elgondolkodtatott. Az élet folyamán változnak a barátságok. Egyesek 
egész életedben ismernek, és keresztülmentek veled a könnyek völgyein. Mások csak az 
út egy szakaszán kísérnek, és egészen különleges emlékeket osztanak meg veled. De 
mit is jelent a barátság a közösségi hálók korában? Az egyes barátok jelentéktelenebbé 
válnak, ha az embernek egyszerre több száz barátja van? A régi jó beszélgetéseket elűzi 
a WhatsApp csoportokban folytatott csevegés, és az odafigyelés utat enged a sürgető 
és fáradhatatlan gépelésnek? 

Nem hiszem, mert az új kommunikációs formák egyszerűsítik a barátokkal 
való kapcsolattartást – a távolságtól és az eltérő életszakaszoktól függetlenül is. A 
legjobb példa erre a két barátnő, Sophia és Verena. Bloggerek, üzleti partnerek és a 
másik legjobb ismerői – több mint 17 éve.  
A Tamaris magazinnak ebben a kiadásában exkluzív bepillantást engednek csodálatos 
barátságuk történetébe. Egy kapcsolat, amely az élet lényegét jelenti – pontosan úgy, 
mint a szeretet. Minden, a szerelmét ebben az évben házasságkötéssel koronázó 
menyasszony számára a nagy esküvői különkiadásunkban mutatjuk be a 2019-es év 
legfontosabb esküvői divatját. 

                          Jó szórakozást kíván az olvasáshoz

JENS BEINING

CEO Wortmann Schuh-Holding KG

 A kiadás 
különlegességei

NYEREMÉNY JÁTÉK!

 HÁZASSÁGKÖTÉS  
 könnyedén,  

 speciális esküvői  
 kínálatunknak  
 köszönhetően. 

 SAROKPÁNTOS  
 KÖRÖMCIPŐK  

 és újabb divatjuk. 

 BEAVATOTTAKNAK    
 a sportcipőről,  
 eredetéről és a  

 legújabb  
 divatirányzatokról. 

+ + +
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ERNYŐVEL  
ÉS BÁJJAL 
A királynő példát mutat, és 
esernyőjét mindig a ruházatához 
igazítja. Nekünk ezt nem kell olyan 
szigorúan venni, mint a királyi 
példaképnek, de egy élénk színű 
ernyő borongós időjárás esetén is 
rózsás kilátásokról gondoskodik!

KIRAKAT

  Tudta?
Mielőtt egy Tamaris-cipő kereskedelmi 

forgalomba kerül, egy fitting teszt keretén 

belül akár 5-ször is felpróbálják az 

optimális illeszkedés ellenőrzéséhez.

AJÁNDÉKOZÁS SZÍVVEL
A Valentin-nap egyesek számára a szerelmesek napja, mások 
számára csupán a virágkereskedők találmánya. Emlékeztető 
minden szerelmesnek: aki idén február 14-én a kötelező, 
vörös rózsákból álló csokor vagy kedvenc bonbon helyett 
valami mást szeretne ajándékozni, a Tamaris új karkötőivel ... 
hmm ... a szív közepébe talál!

   Be my   
   valentine!

KARKÖTŐ,   
Cikksz.: TF025.

KARKÖTŐ,   
Cikksz.: TF014.

Most új! 

TAMBRELLA 
ERNYŐ KÉK SZÍNBEN, 
Cikksz. 700163T02.
TAMBRELLA 
AUTOMATIC  
ERNYŐ,  
RÓZSASZÍN,  
Cikksz. 744163T03.

        Egyébként:  

    A Tamaris PureRelax  

modellek a halványlila  

   talpbélésről ismerhetők fel. 

SPORTCIPŐ 29990 HUF,   
Cikksz.: 23745. 3  4     

SPORTCIPŐ 32990 HUF,   
Cikksz.: 23740. 3  4  

BERNADETTE HOBO TÁSKA, 
Cikksz.: 261299.

SPORTCIPŐ 29990 HUF,   
Cikksz.: 23744. 3  4    

KOMFORTÉRZET
Kiváló minőségű, kényelmes és stílusos: A Tamaris PureRelax új kollekciója a kiváló 
minőséget és a kényelmet kedvelő nők számára jelent divatos választ. A többletérték 
itt mindenek előtt az egyedülálló anyagválasztás, illetve a rugalmas Relax Fit, amely 
optimálisan illeszkedik bármely lábformához – szélesebb lábak esetén is. A válogatott 
nappabőrből készült teljes szárat a Tamaris PureRelax-modelleknél rugalmas bélés 
egészíti ki, amely minden cipőt a lehető legpuhábbá és legkényelmesebbé tesz. 

SPORTCIPŐ 29990 HUF,   
Cikksz.: 24714. 3  4    

SPORTCIPŐ 29990 HUF, Cikksz.: 24712. 3  4  
ALESSIA VÁLLTÁSKA, Cikksz.: 3028191.

REMOVABLE FOOTBED
Kivehető talpbetét az egyedi 

betétek használatához.

LEATHER
Kiváló minőségű  

anyagok a puhaságért  
és a kényelemért.

RELAX FIT
Kényelmes illeszkedés 
minden lábformához.

A RELAX FIT révén a modellek 
olyan rugalmasak, hogy használatuk 

a szélesebb lábakhoz is alkalmas. 
A kivehető talpbetét helyet teremt 
az egyéni betétek számára, és így 
minden nő igényeinek megfelel. 

ÚJ!  Mindig 
 megfelelő!    

4 5
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FASHLETICS BY TAMARIS

SNEAKER
 Mindenkinek van, mindenki szereti! Már régen nem titok, hogy a sportcipő  

 valódi stílus-művész. Az általánosan kedvelt cipő sokkal többet nyújt,  
 mint csupán a sportos megjelenést. Válj bennfentessé, és tudj 

 meg mindent, amit a sportcipőről feltétlenül tudnod kell! 

All about

1  to sneak around
A „sneaker” kifejezés az angol nyelvből  

vezethető le, jelentése pedig „oson”. Henry 

McKinney reklámszakember az 1920-as években 

kezdte használni ezt kifejezést a zajtalan 

gumitalpú cipők elnevezésére – a hangos 

 bőrtalp ellentéteként.

A háromszög alakú holmik könnyedén vándorolnak a mo-
sógépbe, de érvényes ez a sportcipőre is? Egyáltalán nem! 
A többi cipőhöz hasonlóan a sportcipők sem moshatók 
mosógépben, mert a magas hőmérséklet és a centrifugá-
lás miatt meglazulhatnak a varratok vagy elválhat a talp 
ragasztása. Fontos: Ha a sportcipőt mosógépben mossa, 
elveszíti jótállási igényét! Jelentősen kímélőbb a speciális 
tisztítószerek, például a Tamaris Sole Cleaner használatá-
val végzett kézi mosás. A krém alaposan eltávolítja a gumi 
talpakról a szennyeződéseket és elszíneződéseket, és a 
szivacsos fejnek köszönhetően könnyen használható.

SZABAD  
MOSÓGÉPBE TENNI 
A SPORTCIPŐT?

SOLE CLEANER,
Cikksz.: 83130 

2
 HÁROM DIMENZIÓS! 

 A sportcipő talpa optikailag gyakran  
 pontozott, futurisztikus kialakítású,  
 amelyet a legújabb 3D nyomtatási  

 technológiák inspirálnak.  
 A textúrának ez a geometriája  

 eleganciát és korszerűséget kölcsönöz.      

FRISSESSÉG A 
MESHNEK 
KÖSZÖNHETŐEN
A mesh nevű hálós anyagot 
gyakran alkalmazzák funkcionális 
bélésként, mert a sok kis szőtt 
szemből álló textilszövet jól 
szellőzik, és szabályozza a 
hőmérsékletet. Ezek a 
tulajdonságok a sportcipő 
esetében is előnyösek. 

COLORWAY
A „Colorway” fogalom az egyes sportcipő 
modellek színezetét jelenti. A sportcipő 
szakértői között elterjedt a „CW” rövidítés 
is. Megszokott, hogy egy adott sportcipő 
különböző színkombinációkban – colorway – 
kerül kereskedelmi forgalomba. A Fashletics by 
Tamaris esetében is szezononként különböző 
színvilágok jelennek meg, amelyek tavasszal a 
finom pasztellszínektől a természetes földár-
nyalatokon keresztül a halvány mentáig és az 
intenzív korallig terjednek. 

GOODYEAR GUMIVAL
Az első sportcipő alapkövét Charles Goodyear fektette le 1839-ben a 

vulkanizálás feltalálásával – ezzel az eljárással dolgozzák fel a természetes 
kaucsukot a mechanikus hatásoknak ellenálló és elasztikus gumivá. 

Goodyear jóslata szerint egyszer majd minden ember gumitalpú cipőt fog 
viselni, mert ez az anyag vízálló és csúszásgátló – emiatt pedig különb a 

bőrtalpnál. Mindenekelőtt a sport fedezte fel gyorsan a gumitalpú cipőket. 
1860-ban az első krikettjátékosok Angliában és az USA-ban könnyű 

vászonanyagból készült, rugalmas gumitalppal ellátott félcipőket viseltek, 
így halkan tudtak mozogni a gyepen. A sportnak a társadalomban való 

népszerűségével együtt növekedett a sportcipő közkedveltsége is. Napja-
inkban már a sportpályáktól távol is alig lehet eltekinteni tőle. 

       What´s Up(per)?A felsőrész a tervezők játszótere. Arról az 
anyagról van szó, amelyből a cipő felsőrésze 
készül. Itt alkalmazható mesh nevű hálós 
anyag, mintás fedőszövetek vagy velúrbőr.  
A különlegességről ékkövek vagy fémes  
hatások gondoskodnak.

 CALMING DESERT  
 A Fashletics by Tamaris  
 kollekció színvilágát a  
 természet inspirálja. 

LACING
A lacing a cipő befűzésének módját 

ismerteti. A gyártó által az 
értékesítéshez előre befűzött  

változat elnevezése „Factory Lacing”.  
 A sportcipő igazi rajongói ezen a 

területen szívesen válnak kreatívvá.
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Naponta sportcipőkkel 
foglalkozol. Hány pár van a 
tulajdonodban?

David Munoz: Több mint 50  
pár – kevesebb mint amennyit 
szeretnék. Mit jelent számodra 
a Fashletics by Tamaris?

David Munoz: A Fashlectics by 
Tamaris egy sportcipő-kollekció, 
amelyet kifejezetten a mai nők 
számára fejlesztettünk ki. 
Azoknak a hölgyeknek, akik 
szeretik a kényelmet, de 
minden napszakban elegánsak 
és nőiesek szeretnének lenni. 
A divat és a sportosság 
tökéletes kapcsolata.
Mint férfi számára 
tulajdonképpen nehézséget 
jelent, hogy nők számára 
tervezz sportcipőt?
David Munoz: Nem, mert az 
életemben szerencsére 
karakteres, erős és jó energiát 
sugárzó nőkkel vagyok 

körülvéve, akik erre a nagyszerű 
kollekcióra inspirálnak engem.
Ezen kívül honnan 
merítesz ihletet?
David Munoz: Mindenhol 
hagyom magam inspirálni. 
Mindig nyitott szemmel járok 
az életben. Szeretek a parkban 
ülni és megfigyelni, hogy 
hogyan öltözködnek az 
emberek. Eközben lehetséges 
történeteket találok ki arról, 
hogy miért éppen ezt a 
ruházatot választották. Talán 
egy első randevú, vagy egy 
randevú egy volt baráttal?
Melyik a kedvenc sportcipőd 
a következő szezonra?
David Munoz: A retro tapintású 
sportcipő és a nagyon nőies 
részletek. Ezt New York 
elővárosa, Brooklyn ihlette, 
ahol a modern építészet a múlt 
épületeivel keveredik. Tökéletes 
stílus mindenki számára, aki a 
világot egy klassz, lezser 
szemüvegen keresztül szemléli.

          Zoknis 
          sportcipő!
     Nyújtható és kényelmes:  

A zokni és a sportcipő  

stílusos keresztezése hódít  

az utcai stílusban.

5 KÉRDÉS...

DAVID MUNOZ-HOZ

Minden idők bizonyára legnagyobb 
számban eladott sportcipője a Converse 
márka „All Star Chuck Taylor” modellje. 
A „Chucks”-ként ismert sportcipő már 
elmúlt 100 éves, de megjelenését tekint-
ve azóta nem változott. Ismert rajongói, 
mint Kurt Cobain vagy Mick Jagger nem 
csak kultuszát teremtették meg, hanem 
lázadó imázst is kölcsönöztek neki. 
1917 óta az All Stars modellekből több 
mint egy milliárdot értékesítettek – a 
konszern szerint 43 másodpercenként 
halad át egy pár az üzletek pultjain.

THE ALL (TIME) STAR

9

10

 A spanyol David Munoz  
 termékmenedzserként  

 a Fashletics by Tamaris kollekció  
 formatervezéséért felelős. 

TANÁCS

SPORTCIPŐ 21990 HUF,   
Cikksz.: 23705. 4   

RETRO SPORTCIPŐ 23990 HUF,   
Cikksz.: 23600. 3  4

ZOKNIS SPORTCIPŐ 19990 HUF,  
Cikksz.: 23714. 4   

ZOKNIS SPORTCIPŐ 19990 HUF,  
Cikksz.: 23714. 4   

RETRO SPORTCIPŐ 23990 HUF,   
Cikksz.: 23600. 3  4   

SILVIA VÁLLON ÁTVETHETŐ RETIKÜL,   
Cikksz.: 3086191.    

 David         kedvence!

SPORTCIPŐ 21990 HUF,   
Cikksz.: 23705. 4   

ZOKNIS SPORTCIPŐ 24990 HUF,   
Cikksz.: 25403. 4    

SPORTCIPŐ 23990 HUF,   
Cikksz.: 23702. 4    

ZOKNIS SPORTCIPŐ 19990 HUF,  
Cikksz.: 23714. 4   

SPORTCIPŐ 23990 HUF,   
Cikksz.: 23710. 3  4  

SPORTCIPŐ 21990 HUF,   
Cikksz.: 23706. 4    

FASHLETICS BY TAMARIS
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ZOKNIS SPORTCIPŐ 24990 HUF,
Cikksz.: 25403. 4    
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STYLE GUIDE

AZ APRÓ, FINOM KÜLÖNBSÉG
Elöl körömcipő, hátul szandál – a sarokpántos körömcipő eleje 
zárt, hátul pedig egy karakteres sarokpánt kölcsönöz a lábnak 
több tartást. Ebben a szezonban a sarokpántos körömcipők 
általában lapos sarkúak, mint a balerinacipők – ez olyan  
divatfrissítés, amely az elegáns klasszikust alkalmassá teszi 
a városi és mindennapi használatra. Luisa számára a tavasz 
tökéletes kísérője: „A lapos sarkú sarokpántos körömcipők 
mindig kissé lányosak és mégis belevalók. Nekem tetszik ez a 
keverék, a finom halványlila árnyalat pedig különösen elbűvölt.” 
Így válogathatjátok össze a különböző modelleket:

Megjelenés 2Megjelenés 1

vagy vagy

+ +

+ +

 ÁTKÖTVE!  
 Louisa túlméretezve kedveli.  
 De éppen a törékeny sziluettek  
 esetén az XXL megjelenés  
 gyorsan formátlannak hathat.  
 A trükk: egy öv, amely  
 kihangsúlyozza a derekat,  
 és egy pillanat alatt nőiesebbé  
 teszi a megjelenést. Lezserebbnek  
 hat egyébként az öv, ha becsatolás  
 helyett meg van csomózva. 

 

@ louiblog

KENDRA KÉZITÁSKA,   
Cikksz.: 7201191.     

ÖV,   
Cikksz.: 101548.     

SAROKPÁNTOS LAPOS 
CIPŐ 22990 HUF,  
Cikksz.: 29406. 3      

SAROKPÁNTOS 
KÖRÖMCIPŐ 19990 HUF,   

Cikksz.: 29603. 2  3     

ÖV,   
Cikksz.: 101542.      

SAROKPÁNTOS LAPOS 
CIPŐ 17900 HUF,  

Cikksz.: 29401. 2  3  5   

SAROKPÁNTOS 
KÖRÖMCIPŐ 19990 HUF,   

Cikksz.: 29502. 2  3     

MADINA VÁLLON ÁTVETHETŐ 
RETIKÜL, Cikksz.: 3071191.      

SLING AROUND
Coco Chanel tette abszolút divattá – kétszínű sarokpántos körömcipők, amelyek a lábat csábító dísszé 

teszik. Az időtálló klasszikussal, amelyet „az elegancia csúcsának” nevezett, a stílus ikonja divattörténetet írt.  
Most a sarokpántos körömcipő visszatért a világ kifutóira.  Körömcipőként vagy a lapos sarkú változatban – 

Luisa, a blogger korszerűen frissíti a klasszikus cipőt.

Louisa

      „Egy egyszerű, klasszikus  

fekete cipő számomra egy igazi  

ötelező darab. A hegyes orrú  

sarokpántos körömcipő a nőiességet  

ötvözi azzal a bizonyos Valamivel!”

             
      Keskeny  
  lábat varázsol!

    FONTOS:

  Ahhoz, hogy a 
sarokpántos cipő 

megfelelő hatást 

keltsen, nem szabad 

nadrággal eltakarni!

 HOZZÁÉRTŐ STÍLUSTÖRÉS 
 Jó hírnévnek örvendenek,  
 emellett a sarokpántos 
 körömcipők valódi sokoldalú  
 tehetségek: Ruhához éppen  
 olyan jól illenek, mint nadrághoz  
 Teljes potenciáljuk azonban a  
 lezser ruházattal, mint  farmerral,   
 pólóval vagy blúzzal való  
 ellentétben bontakozik ki. 

10 11



WEDDING

   A házasságkötésed módjának  

éppen olyan kivételesnek kell  

lennie, mint a kapcsolatodnak!    Virágok fátyol helyett?  
A hajdíszként viselt finom virágkoszorúk kedveltebbek, mint valaha!
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gen. Csak négy kis betű, amit két egymást 
szerető ember kimond. De a jelentőségük 
nagy. Ez az egymásnak tett vallomás, egy 

életre szóló ígéret, és sokak számára a saját 
esküvőjük az életük legszebb napja. De 
mielőtt rálépsz az oltárhoz vezető útra, hogy 
meghozd legfontosabb döntésedet, először is 
számos más dolgot kell eldöntened. A 
helyszíntől kezdve a meghívón keresztül a 
virág-dekorációig s a menyasszonyi ruháig –  
az ellen-őrző lista hosszú, a lehetőségek pedig  
csaknem végtelenek. Eközben azonban soha 
nem szabad szem elől veszítened, hogy miről 
van szó ezen a napon: Rólatok van szó 
ugyanis, és arról, hogy szerelmeteket 
ünneplitek. Hogy ezt hogyan teszitek, csak 
rajtatok múlik, mert az esküvők egyre 
egyénibbek, egyre személyesebbek, egyre 
szabadabbak! Nagyon kedvelt a vintage téma 
– a vidéki stílusú házasságkötés, amelyet 
elmúlt évtizedek ihletnek. A vintage hangulatú 
esküvők olyan különbözőek, mint maguk a 
párok. A szép ebben: a romantikusan játékos 
dekoráció és ruházat gond nélkül keverhető 
modern elemekkel. A 2019-es esküvői 
divatban még a klasszikus stílus kedvelői is  
biztosan teljes mértékben megtalálják  
számításukat.

WEDDING
SPECIAL

EXKLUSIV

 Az igazi férfit már megtaláltad, most pedig a megfelelő menyasszonyi ruhát és a tökéletes  

 részleteket keresed az esküvődhöz? Segítünk a tervezésben!  

 A nagy Wedding-Special kiadványból mindent megtudsz a hagyományos szokásokról,  

 a legújabb ruhadivatról és a megfelelő kiegészítőkről. 

MARRY ME

 Mondj IGENT a CIPŐRE:  
 A hegyes orrú menyasszonyi cipő  

 karcsú lábakat varázsol, és  
 minden ruhával nemesen  

 harmonizál! 

I

   Új kedvenc:
    Menyasszonyi csokor   
  vagy virágdekoráció  
     eukaliptusszal!

A
LEGSZEBB 

NAP AZ 
ÉLETBEN

HAGYOMÁNYOS KABALÁK
Az esküvőn a menyasszonynak kell viselnie valami újat,  
valami régit, valami kölcsönkértet és valami kéket.  
Ez a nagyon régi szokás eredetileg a viktoriánus  
Angliából származik. De tulajdonképpen hogy is van ez?

VALAMI RÉGI, VALAMI ÚJ:
Valami régi, mint pl. egy örökölt ékszer a múltat és a  
családdal való összetartozást szimbolizálja. Valami újat  
általában az esküvői ruha formájában visel a menyasszony –  
ez egy új életszakaszt szimbolizál.

VALAMI KÖLCSÖNKÉRT, VALAMI KÉK:
A kölcsönkért dolog révén a menyasszony boldogságot 
„kölcsönöz” magának egy már házas családtagtól vagy egy 
barátnőtől. A kék szín a tisztaságot és a hűséget jelenti.  
Erre alkalmas pl. egy kék harisnyatartó vagy egy kék  
szatén szalag a menyasszonyi csokor körül.

A SZERENCSEPÉNZ...

„... a cipőben” az anyagi jólétet hivatott szimbolizálni.  
A házasságkötés előtti reggelen a menyasszony elrejt  
a cipőjében egy pénzérmét, amelyen majd egész nap jár.

BRIANNA ALKALMI 
KÉZITÁSKA, Cikksz.: 3078191.

KÖRÖMCIPŐ 32990 HUF,

Cikksz.: 24408. 1  3  5

KARKÖTŐ,   
Cikksz.: TJ042.

A vintage az

      új divat!

WEDDING-SPECIAL
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FIT AND FLARE
„Aki a szexis stílust
kedveli, az az alakot 

hangsúlyozó szabásokat 
választja finom dekoltázs-és 

hátkivágásokkal.”

HERCEGNŐ
A pompás A-vonal
mérsékeltebbé válik: 
„A hercegnői estélyinél
az irányzat inkább az 
egyszerű elegancia
A finom tüllszoknyák
és az áttetsző csipke 
felsőrészek keresettek.”

VINTAGE 
A romantikusan játékos
retro stílus olyan kedvelt, 
mint még soha. „A lágyan 
leomló szoknyák és a 
spiccek divatban maradnak, 
azonban kevésbé virágosak,
inkább geometrikusak.” 

1

2

3

Hogyan lehet felkészülni 
menyasszonyként  
az esküvői ruha vásárlására?
Sinah és Svenja: Legcélszerűbb, ha már 
előre keresgéltek az esküvői magazinokban 
vagy a menyasszonyi ruhákat forgalmazó 
divatüzletek online galériáiban, hogy 
megnézzétek, melyik stílus tetszik 
legjobban. Ezután könnyebb a választás. 
Az első időpontot követően már el kell 
gondolkodni egy megszabott költségvetésen, 
amelynek tartalmaznia kell a cipők, 
kiegészítők és a ruhán végzendő 
esetleges módosítások költségeit.
Mikor kell elkezdeni a keresést?
Sinah és Svenja: A legtöbb gyártó 
szállítási ideje körülbelül hat hónap. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kívánt ruha még idejében megérkezzen, 
körülbelül kilenc hónappal előtte kell 
egyeztetni az első időpontokat. 
Honnan lehet tudni, hogy a 
megfelelő ruhát találtuk meg?

Sinah és Svenja: Azt ajánljuk, hogy 
alapvetően legyetek nyitottak minden 
szabásra, és nyugodtan térjetek el az 
elképzelésektől, mert nem minden 
forma áll jól minden alakhoz. Gyakran 
tapasztaljuk, hogy egy menyasszony 
végül teljesen más ruhát választ, mint az 
általa eredetileg elképzelt modell.  

Végül a megérzés dönt! 
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KÖRÖMCIPŐ 15990 HUF,   
Cikksz.: 29302. 2   

KÖRÖMCIPŐ 27990 HUF,   
Cikksz.: 24402. 3  * 

KÖRÖMCIPŐ 29990 HUF,   
Cikksz.: 22404. 2   

KÖRÖMCIPŐ 27990 HUF,   
Cikksz.: 29611. 2   

MEG ÉRMETARTÓ,   
Cikksz.: 7173191.    

ÍGY TALÁLOD MEG ÁLMAID  
MENYASSZONYI RUHÁJÁT:

Amit tehetünk és amit ne  
  tegyünk

FEKETE NYAKKENDŐ
A legformálisabb elvárt öltözet: 
Férfiak számára ez szmokingot  
és csokornyakkendőt jelent, a 
hölgynek kísérőjéhez illő, földig  
érő estélyi ruhát kell viselnie. 
Megérkezéskor a vállakat stólával 
vagy kiskabáttal kell takarni. Ehhez 
illik: egy elegáns alkalmi kézitáska.  

KOKTÉL
Már a név is elárulja: Ilyenkor egy 
koktélruha abszolút megfelelő 
választás – akár vidám színekben is. 
A lábak, vállak és dekoltázs 
megmutatható.

ÜNNEPÉLYESEN 
ELEGÁNS
Ez az elvárt öltözet több teret  
hagy a kreativitásnak. Egy kiváló 
minőségű nyári ruha éppen  
olyan megfelelő, mint egy  
elegáns kezeslábas.

MILYEN CIPŐ LEGYEN?
A klasszikus körömcipő vagy a 
sarokkal rendelkező szandál mindig 
elfogadott. Legelegánsabbnak a 
hegyes orrú, természetes vagy fémes 
tónusú modellek hatnak – ezek csaknem 
minden ruha színéhez illenek. Figyelj 
rá: Minél ünnepibb a női ruhatár, 
annál nyitottabb lehet a cipő.

SZÍNVÁLASZTÁS
Egy esküvőn csak egy nő öltözik 
fehérbe, és az a menyasszony.  
A többiektől ez illetlenség.  
A ruhaválasztásnál feltétlenül kerüljük 
a pezsgő, a krém vagy a bézs színeket 
is. A fekete alapvetően megengedett, 
de hogy ne hasson túl szomorúnak, 
ne kombináljuk színes kiegészítőkkel.

KÉRLEK, NE!
A mély kivágásról, túl rövid ruhákról 
vagy vad mintákról ezen a napon le 
kell mondani.

HARISNYA?
A harisnya ízlés kérdése – de ne 
viseljük nyitott orrú cipőkhöz.

➥

➥

ILLEMTAN ESKÜVŐI VENDÉGEK SZÁMÁRA
Egy esküvői meghívás csodálatos alkalom arra, hogy ismét igazán elegáns 
ruhába öltözzünk. Ilyenkor azonban ajánlott egy pillantást vetni a 
meghívóra, mert ott gyakran található az elvárt öltözetre utaló 
megjegyzés. Az elvárt öltözettel kapcsolatos szabályokat az esküvőre 
meghívott vendégként feltétlenül be kell tartanod:

  * Tamaris Heart & Sole

Egész nap cipősarkon járni 

anélkül, fájnának a lábaid ? 

Innovatív talptechnológiánk 

ezt is lehetővé teszi!

További információ:
braut-raum.de  

SZANDÁL 29990 HUF,   
Cikksz.: 28303. 3   

SINAH ÉS SVENJA
a „Brautraum” divatüzletből

elárulják nekünk, milyen trendek 
várnak 2019-ben a enyasszonyokra. 

Vedd figyelembe a „Túl”-szabályt: 
Ne legyen túl tarka, túl rövid, 

túl mély, túl magas vagy 
túl feltűnő!

*

*

RUHA- 
TRENDEK  

2019

WEDDING-SPECIAL
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Már 17 éve barátok vagytok, 
emlékeztek még arra, hogy hogyan 
kezdődött a barátságotok?

Sophia: Hát persze! Először egy 
gyorsétteremben láttuk egymást. Először 
kicsit féltem, mert Verena olyan nagy 
volt. Aztán meghallottunk a rádióban egy 
slágert, amely mindkettőnknek tetszett, 
és életre szólóan barátok lettünk!
Verena: (nevet) Igen, ehhez nem tudok 
mást hozzáfűzni. ;-)

Ezekben az években sok mindent  
éltetek meg együtt, nevettetek és 
sírtatok. Emlékeztek még 
barátságotok legszebb pillanatára? 
Sophia: Sok szép pillanat van.  
De a legszebbek mindenképpen azok, 
amelyekben felismerjük, hogy mi mindent 
hoztunk létre együtt. Valójában ez nem 
gyakran történik, és sokszor váratlanul. 
Ezért még szebbek az ilyen pillanatok!
Verena: Úgy gondolom, ebben az évben 
sok szép pillanatot éltünk meg Sophiával. 
Egyrészt a könyvünk megjelenése 
természetesen fénypont volt számunkra, 
másrészt hihetetlenül szép és nagyon 
pihentető időt töltöttünk el a 
Bahamákon. 

A közös blog írása kapcsán csaknem 
minden nap együtt dolgoztok. Okoz 
ez néha feszültséget, vagy mindig 
megegyezik a véleményetek?
Sophia: A mi szakmánknak van egy 
nagyon erős, kreatív eleme, ezért 
nincsen megfelelő és nincsen helytelen. 
Mindenki kifejezheti az elképzeléseit, és 
így remekül kiegészítjük egymást. 
Verena: Valóban mulatságos, mert ezt a 
kérdést olyan gyakran teszik fel nekünk. 
Természetesen nem mindig egyezik meg 
a véleményünk, de amikor meghallgatjuk 
és összefoglaljuk a két nézőpontot, 
mindig valami sokkal jobb  
adódik belőle. 

A külsőt tekintve teljesen 
különböző nőtípusokat  
testesítetek meg, mi köt  
össze benneteket?
Sophia: Egy család vagyunk.  
Azt hiszem, jobban nem lehet 
szemléltetni a kapcsolatunkat.  
Kedvelem ezt az idézetet: „A barátok 
jelentik azt a családot, amit magunk 
választhatunk meg”.
Verena: Ezzel valóban csak egyetérteni 
tudok. Sophia olyan számomra, mint egy 
testvér, egy részem, amit egyszerűen 
nem szeretnék hiányolni. 

Éppen most váltottátok valóra egy 
álmotokat, és kiadtatok egy saját 
könyvet. Kinek az ötlete volt ez a 
projekt?
Sophia: Egyikünké sem! Soha nem 
gondoltuk volna, hogy sor kerül erre ... 
Milyen bolondság lenne azt mondani: 
„Adjunk ki egy könyvet ...!” De vannak 
más emberek is, akik ugyanolyan szépnek 
találják, amit csinálunk, mint mi magunk. 
Ezért kérdezett meg akkoriban a mostani 
kiadónk, hogy ilyesmit esetleg fontolóra 
vennénk-e. Ez természetesen 
fellelkesített bennünket.

Milyen közös álmaitok vannak még?
Sophia: Tulajdonképpen a divattal  
kapcsolatban kavarog valami a fejünkben 
...  
De ehhez még időre van szükség.
Verena: Mivel mindketten csak úgy 
pezsgünk az ötletektől, biztosan lesz  
még egy és más. Következő programként 
mindenesetre egy közös nyaralás 
szerepel a naptárban. 

Egy szív és egy lélek vagytok, mert 
...

Sophia: ... mindegyikünk saját maga.
Verena: ... olyan hihetetlenül jól  
kiegészítjük egymást. 

EGY 
SZÍVés egy lélek

HEART & SOLE    „Sophia mindig a legújabb         divatot viseli. Stílusa       a klasszikustól a rockos    megjelenésen keresztül        egészen a kihívóig.”             Verena

KÖRÖMCIPŐ 29990 HUF, Cikksz.: 24405. 3   

QUALITY TIME 
 A tökéletes csajos nap

 számunkra egy kávézóban
 való találkozással kezdődik,

tartalmaz néhány pillanatfelvételt,  
és egy finom vacsorával és itallal 

fejeződik be.  

Bevásárló-társak

Kolléganők

   „Mindketten  
 igáslovak vagyunk.  

 A blog mellett még helyt kell                                            
 állunk a munkában és a  
 tanulásban is. Az együtt   

 töltött idő emiatt   
 még értékesebb.”   

 Sophia 

„Ez a cipő tökéletesen illik Verenához, mert épp olyan ízléses, mint ő, és megvan benne az a bizonyos Valami!”       Sophia

 Sophiában (balra) és Verenában sok közös van. Bloggerek, könyvszerzők és legjobb barátnők. 
 Az egyetlen különbség: Sophia 34-es, Verena pedig 48-as méretet visel.  A müncheni hölgyek 

 blogjaikban megmutatják, hogy a divat minden méretben jól nézhet ki. A magánéletben azonban    
 a szép megjelenés iránti szenvedélyüknél sokkal több dolog köti össze őket. Egy olyan barátság,     

 amely bebizonyítja, hogy az ellentétek tökéletesen kiegészítik egymást. 



#sockboots

@sequinsophia

Kiadó: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, Klingenbergstraße1-3, 32758 Detmold, wortmann.com, Közösségi adószám: DE124621935, Lemgo cégbíróságán HRA 2842 számon bejegyezve 
Személyesen felelős tag: Ulrich Klüber, Dott.  Giovanni Lacatena, Wortmann Verwaltungs-GmbH, AG Lemgo HRB 3419 Ügyvezető: Jens Beining, Ulrich Klüber, Dott.  Giovanni Lacatena, Dr. Tobias 
Seng, Achim Tischer Felelős:  Linda Dreimann Főszerkesztő:  Jennifer Zabel Elrendezés:  marcato-design.de Fényképek:  MEN AT WORK Werbeagentur GmbH (13. oldal bal oldalon felül),  
shino_cappushino (3. oldal közepe, 4. oldal bal oldala, 10., 11. oldal, 19. oldal alul középen), Maximilian Hörl (16., 17., 18. oldal) unsplash (8. oldal jobb oldalon felül), envato element (13. oldal alul, 14. oldal 
alul jobb oldalon) Képszerkesztés:  MEN AT WORK Werbeagentur GmbH Nyomtatás:  Bösmann Medien und Druck GmbH & Co. KG, Ohmstraße 7, 32758 Detmold Kapcsolat: team@tamaris.com 
Jogi vonatkozású megjegyzések:  Minden ár tartalmazza a 19%-os áfát, és tájékoztató jellegű. Az árak a nyomdába kerülés időpontjában érvényes áraknak felelnek meg, és 
változhatnak. A sokszorosítás és a tárolás – bármely módon – csak a Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen kifejezett jóváhagyásával megengedett.  A módosítások és 
tévedések jogát fenntartjuk. Minden feltüntetett ár esetében nem kötelező érvényű árajánlatról van szó. Amíg a készlet tart.

Nyereményjátékkal kapcsolatos megjegyzés: A nyereményjáték rendezője a Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, Klingenbergstraße 1-3, 32758 Detmold. Részvételre jogosultak 
azok a németországi lakóhellyel rendelkező személyek, akik a részvétel időpontjában legalább 18 évesek. A Wortmann KG, valamint a Wortmann Schuh-Holding KG további vállalatainak munkatársai, és 
az ő hozzátartozóik nem jogosultak a részvételre. A sorsolás dönt. A nyerteseket a sorsolást követően e-mailben értesítjük a nyereményről. A nyerteseknek a nyereményről szóló értesítés 
kézhezvételét haladéktalanul, legkésőbb azonban az értesítés kézhezvételétől számított 1 héten belül e-mailben vagy telefonon vissza kell igazolniuk a Wortmann KG vállalat részére, és meg kell adniuk a 
Wortmann KG által kért, a kézbesítési címmel kapcsolatos adatokat. Ellenkező esetben a Wortmann KG jogosult arra, hogy kijelölje a sorsolás szerinti új nyertest. A nyeremény nem cserélhető ki és 
nem ruházható át. A nyereményeket csak Németország területén belül küldjük ki. A jogi út kizárt. Készpénzbeli kifizetés nem lehetséges.

Az e-mail és azzal együtt a nyereményjátékon való részvételi szándék elküldésével kijelented, hogy hozzájárulsz ahhoz, hogy a részvétellel összefüggésben gyűjtött adataidat (e-mail-cím, név, életkor, 
cipőméret, az üzenet szövege a helyes megoldással) felhasználjuk a nyereményjáték lebonyolításához. A részvétellel összefüggésben gyűjtött adatokat kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából 
használjuk fel, majd végül töröljük azokat. Harmadik fél számára nem továbbítunk adatokat.

IMPRESSZUM

#chelseaboots

#shoelove

#toughwomen

#tamarissocks

#pumps

#autumn

#fashionessentials

#dezemberträume

#hyggelig

@louiblog

@thelfashion

@jannid

#overknees

#whiteonwhite

#galvanizedglow

INSTAMARIS

#INSTAMARIS

„Selbstbewusst  
ist das neue Sexy” 
(Az öntudatosság 
az új vonzerő) 
című könyvükben 
Verena és Sophia 
a mai társadalom 
eltorzított 
szépségideáljával 
foglalkozik. 

HEART & SOLE

Bővebben Sophiáról és Verenáról: 
theskinnyandthecurvyone.com 
@sequinsophia
@ms_wunderbar

Sophia Verenáról 

KÜLÖN IS 
EGYETÉRTENEK?
Sophia és Verena csaknem egész 
életükben ismerték egymást, és 
pontosan tudják, hogyan 
gondolkodik a másik. Külön-külön 
megkérdeztük mindkettejüket:

Vele tudok legjobban ...

Tőle tanultam,  
hogy ... 

Legnagyobb erőssége ... 

Legszívesebben ezt viseli ... 

Ő egyszerűen a legjobb,  
mert ...

Legszebb emlékem vele ...

Verena cipős szekrényének  
tartalma ... 

Verena Sophiáról 
„Vele tudok legjobban ... ”

Tőle tanultam,  
hogy ... 

Legnagyobb erőssége ... 

Legszívesebben ezt viseli ... 

 
Ő egyszerűen a legjobb,  
mert ...

Legszebb emlékem vele ...

Verena cipős szekrényének  
tartalma ... 

disznó vicceken   
  nevetni

semmit (nem vicc)

     a bahamai  
nyaralásunk

    körülbelül 40 pár  
cip, úgy gondolom.

olyan, amilyen

    néha sírni is 
szabad

az empátiája

     elengedni magam  
és szórakozni 

a lojalitása

    túlméretes 
kapucnis pulóverek

      a bahamai 
utazásunk.

olyan, amilyen

      ne vegyek mindent annyira a szívemre.

   hozzávetőleg 50 pár.

Party-Queens

 „Kettőnk közül Sophia  
a partik hőse.  

 Határozottan kitartóbb az  
 ünneplésben, mint én.”  

 Verena 

LOVE VÁLLON ÁTVETHETŐ RETIKÜL,   
Cikksz.: 2298181.  

KÖRÖMCIPŐ 29990 HUF,   
Cikksz.: 22400. 3   

SZANDÁL 34990 HUF,   
Cikksz.: 28302. 3   

SZANDÁL 34990 HUF,   
Cikksz.: 28377. 3   

A TÖKÉLETES CSAJOS NAP FÉNYPONTJAI:

         Follow us on Instagram: @tamaris_official


