
Як одягнутися на переговори: модні поради

Яким б не був ваш ораторський талант і дар переконання - не варто недооцінювати
значущість зовнішнього вигляду на ділових зустрічах. Стиль одягу є одним з головних
факторів, які впливають на позитивний результат переговорів або нарад. Дотримуйтесь
наших порад і працюйте над званням стильної бізнес-леді. 

Комфорт

На переговорах з впливовими людьми ніщо не повинно сковувати ваші рухи, заважати,
натирати, сповзати … Загалом ніяких відволікаючих вас від думок незручностей. Не
надягайте тісні спідниці, блузи і піджаки. Теж стосується і взуття. Якщо ви відчуваєте
себе некомфортно на шпильках виберіть туфлі на невисокому каблуці або суворі
балетки.

Класичний костюм

Ідеальний варіант ділового костюма – штани або спідниця трохи вище або нижче коліна,
блуза або сорочка і піджак. Головне правило – костюм повинен ідеально на вас сидіти,
чи не морщиться, що не розстібатися, а також бути добре випрасуваний. Охайність
перше правило хорошого тону в діловому дрес-коді. Костюм повинен бути дорогим:
краще придбайте один розкішний варіант з якісної тканини, ніж безліч дешевих блузочок
і брюк з поліестеру. При першому погляді на вас одяг має демонструвати ваші фінансові
можливості, елегантність і смак.

Важлива деталь – колготки або панчохи. Голі ноги – табу в пристойних компаніях.
Вибирайте ледь помітні тілесні панчохи влітку і щільні чорні капронові колготки взимку.

Кольори

Як правило в діловому дрес-коді геть відсутні яскраві неонові кольори і
металлірізірованние тканини. Восени і взимку вибирайте темні відтінки бордового,
синього, чорного, зеленого, сірого та інші приглушені кольори. Влітку можна
експериментувати зі світлими костюмами бежевого, світло-блакитного,
брудно-рожевого, м’ятного і іншими пастельними відтінками. Класична біла сорочка і
чорний костюм актуальні в будь-який час року.
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Аксесуари

Будьте стримані в прикрасах. Ніякої біжутерії або масивних кольє, браслетів і сережок.
Невеликі золоті сережки, тонкий ланцюжок і скромний кулон, годинник – доповніть свій
образ, але не забирайте увагу оточуючих блиском і дзвоном прикрас. В якості стильної
деталі можна використовувати шовкову хустку, зав’язаний на шиї.

Сумка

Яскраві моделі або клатчі – неприпустимі для ділового образу. Класична містка сумка
стриманих відтінків – вибір сучасних бізнес-леді. У вашій сумці обов’язково повинна бути
дорога записна книжка і ручка.

Декольте – так чи ні?

Не секрет, що багато важливі справи жінкам допомагає вирішити їх головна зброя –
сексуальність. Тому, якщо у вас є чим пишається – не бійтеся підкреслити свої форми.
Неглибоке декольте, розстебнута перша гудзик на блузі, акцент на талії – все це
додасть вам шарму і чарівності. Але дуже важливо не переборщити, адже в зворотному
випадку до вас можуть поставитися несерйозно і ваші слова будуть звучати даремно.
Також не варто особливо виділяти свої принади, якщо головна дійова особа на
переговорах – жінка, нічого доброго з цього не вийде.

    -  domohazyajki пропонують вам 20 стильних варіантів, які можуть надихнути вас на
створення свого ділового образу. Дивись фотогалерею!
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