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  Dacă ai dăruit, nu te aștepta automat să primești. Gestul se 
face din dorinţa de a face pe cineva fericit cu adevărat, nu 
pentru o recompensă la care speri în ascuns. Caută să oferi 
cadouri persoanelor la care ţii și arată-le ce simţi cu o atenţie 
care îi va impresiona!
 
Prezentarea contează!
 Împachetează cadourile într-un mod care l-ar face invidios și pe 
Moș Crăciun. Ai noroc, pentru că în Severin Shopping Center îţi 
împachetăm gratuit darurile, pe baza bonului de cumpărături.

Spor la dăruit!

 lucruri pe care trebuie să le 
ții minte atunci când dăruiești

3
Alege darul care îl va bucura pe cel care primește, indiferent 
dacă ţie îţi place sau nu. Nu contează că și-a dorit doar un 
magnet handmade sau o bluză pe care tu nu ai purta-o 
niciodată, important este ca pe destinatar să îl facă să 
zâmbească!
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  Pentru ca ţinuta ta de petrecere să fie 
spectaculoasă ai nevoie de încălţări pe 
măsură. În magazinele de incaltaminte 
Benvenuti, Deichmann sau CCC vei gasi 

cu siguranta ceea ce cauţi. Acum mai 
trebuie doar să-l convingi și pe iubitul tău 
șă își asorteze încălţările cu ţinuta lui, dar 
și cu a ta.

Pășește în noul an așa cum se cuvine!
Te pregătești intens 
pentru sărbători, iar 
după ce ai ales toate 
cadourile și ţi-ai pregătit 
ţinuta îţi mai rămâne un 
singur detaliu de care să 
te ocupi: perechea de 
pantofi care te va 
conduce către un 2018 
fabulos. 2018
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PENTRU EL: Pulovere chic pentru zile reci

  Toată lumea iubește să primească cadouri. Chiar dacă mulţi 
dintre noi nu știm să ne arătăm bucuria, nu înseamnă că nu ne 
place să primim cadouri. Și ce ocazie mai bună decât a oferi un 
cadou este momentul în care se apropie o zi importantă –Ziua 
de naștere a cuiva drag?

  Puloverul e nelipsit din garderoba de toamnă-iarnă, fie că vorbim 
de garderoba bărbaţilor sau de cea a femeilor. Oricât de mult ai 
iubi tricourile și hainele subţiri, la un moment dat în decursul 
sezonului rece, se va face atât de frig afară încât nu vei rezista fără 
un pulover pe tine.
  Pentru acele momente, am găsit la  Severin Shopping Musse
Center 4 pulovere cool pentru bărbaţi care vor face sezonul rece 
mai suportabil și foarte chic:
# Puloverul pe gât 

E alegerea cea mai bună pentru zilele cu adevărat friguroase, 
când trebuie să-ţi protejezi gâtul. Dacă alegi un material mai 
subţire, vei putea să îl porţi pe sub cămașă, vestă sau cardigan.
# Puloverul neutru

Adică în culori ușor de asortat: gri, albastru închis, negru. Te va 
scoate din încurcătură atunci când te grăbești și nu ai timp prea 
mult la dispoziţie să-ţi compui ţinuta.

# Puloverul cu dungi

Dungile sunt un imprimeu clasic, potrivit oricând pentru un look 
casual, și un mod simplu de a aduce puţină culoare în ţinutele de 
toamnă.
# Puloverul colorat

Alege orice culoare preferi. Nu ai restricţie la nimic, atâta vreme 
cât folosești pentru restul ţinutei culori închise ori neutre.

http://severinshoppingcenter.ro/unitati/musse/
http://severinshoppingcenter.ro/unitati/musse/
http://severinshoppingcenter.ro/unitati/musse/
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  Ce cadouri să cumperi?
 Îţi venim în ajutor cu sugestii de haine pufoase și 
călduroase, de sezon! Nu-ţi rămâne decât să te ocupi de 
lista cu persoanele cărora vrei să le dăruiești ceva 
frumos și să vii la Takko Severin Shopping Center să 
cumperi cadouri pentru fiecare!

# PENTRU EA - halat de baie flaușat / jachetă din 
pluș

# PENTRU EL - sacou  sau cardigan tricotat

# PENTRU FETE - rochii din tul, dantelă și bluze pufoase

# PENTRU BĂIEŢI - hanorace și pulovere călduroase

Anul acesta, vei rezolva cadourile de Craciun cu o simplă 
vizită la Takko Severin Shopping Center!

CADOURI pufoase, pentru 
EL, EA și COPII

Nu mai e mult până la Craciun, așa că e 
cazul să începi să faci o listă 

cu ce cadouri ai de cumpărat. 
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  În cazul în care 
optezi pentru o 
coafură care îţi 
ridică părul, 
alege cercei care 
atârnă, ca aceste 
perle elegante:

În cazul în care 
optezi pentru 
părul desfă-
cut, alege bi-
juterii simple, 

dar de efect:
O rochie simplă, 
într-o singură cu-
loare, cere un co-
lier voluminos. 
Acest model cu 
pietre Svarovski 
este alegerea ideală pentru a 
acoperi de strălucire zona gâtului.
Dacă nu vrei prea multe accesorii, 
însă simţi că trebuie să alegi ceva 
care să dea ouf-
tului tău elegan-
ţa de care are ne-
voie, alege o bră-
ţară simplă: 

Când rochia 
este deja pie-
sa centrală a 
outfitului și 

nu îţi dorești să o 
e c l i p s e z i  î n  
niciun fel, atunci 
știi că este timpul 
să recurgi la un 
singur accesoriu: 
un inel discret.
Pentru bărbaţi, variantele de ac-
cesorii nu sunt la fel de numeroase 
și aproape niciodată nu trebuie 
purtate toate în același timp.
Petrecerea de Anul Nou este o 
ocazie spe-
cial ,  care 
cere butoni 
eleganţi, în 
acord cu un 
costum fru-
mos lucrat: 
Dacă ţinu-
ta ta este 
mai relaxată, adică ai renunţat la 
pantalonii de stofă în favoarea 
unei perechi de jeanși și o cămașă 

casual, poţi 
opta pentru 
o brăţară 
din piele:
Un ceas cu 
a d e v ă r a t  
remarcabil are puterea de a da un 
alt aer întregii ţinute, iar modelul 
Guess este perfect pentru astfel de 
ocazii:

Alege accesoriile perfecte pentru 
evenimentele tale speciale vizitând 
magazinele B&B Collection și 
Bijuteria STIL!

Ce accesorii trebuie să aveţi 

de Revelion? 

Pentru petrecerea de Revelion trebuie să acordaţi la fel de multă atenţie bijuteriilor și accesoriilor ca ţinutei, pentru că 
deja cunoaștem cu toţii importanţa detaliilor. Doamnele nu se pot prezenta într-o rochie simplă fără un colier 

statement, iar domnilor le recomandăm detalii elegante, care să îi plaseze în topul celor mai bine îmbrăcaţi de la party.
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Roșu – SUPER culoarea 
acestei ierni!

Cea mai fierbinte culoare a momentului!
Dacă nu ai obiceiul să porţi roșu, e cazul să 
începi acum! Și nu doar pentru că designerii 
de modă ni-l recomandă ca IT color în sezonul 
iarnă 2017-2018, ci și pentru că este una 
dintre cele mai senzuale culori, atrage 
imediat atenţia și avantajează pe orice, dacă 
este ales cu atenţie. Cum, mai exact? Iată tot 
ce trebuie să știi pentru a alege nuanţa de 
roșu care te pune cel mai bine în valoare!
Ce nuanţă de roșu se potrivește cel mai bine 
cu tenul tău?
Dacă ai tenul….
… deschis: îţi stă cel mai bine cu roșu clasic, 
roșu spre portocaliu sau cu nuanţe de corai 
ori fructe de pădure.
… măsliniu sau bronzat: vei arăta impecabil 
dacă porţi haine și accesorii în nuanţe de roșu 
clasic și nuanţe de roșu cald.
… închis: tot cu roșu în tonuri calde îţi stă cel 
mai bine, dar poţi purta și roșu care se 
apropie ușor de roz.
Ce nuanţă de roșu se potrivește cel mai bine 
cu nuanţa părului tău?
Dacă ai părul….
… brunet: alege roșu intens sau cu nuanţe de 
cărămiziu și vei arăta impecabil.
…. blond: roșul cireșelor coapte te pune cel 
mai bine în valoare.
…. șaten: mergi la sigur cu haine și accesorii 
roșii care bat în portocaliu.
… roșcat: pentru tine, roșu burgundy este cea 
mai potrivită alegere.
Cu ce asortezi roșul?
Acum, că știi ce nuanţă de roșu să alegi, hai să 
vedem cu ce culori e cel mai bine să-l combini. 
Astfel, dacă ai o bluză ori o geantă roșie, vei 
știi cu ce alte haine și accesorii să o asortezi 
pentru a crea outfit-uri impecabile.  Așadar, 
roșu se potrivește de minune cu: � non-culori 
(negru, alb) � culori neutre (bej, gri, maro, 
bleumarin, albastru denim) � roșu  – dar ai 
grijă să alegi nuanţe diferite de roșu! � violet � 
portocaliu � verde (dar nici una dintre aceste 
culori să nu fie prea închisă sau prea 
deschisă).
NU ASORTA ROȘU cu albastru sau galben, 
decât dacă albastrul bate spre violet, 
galbenul spre portocaliu.
Acestea fiind spuse, nu-ţi mai rămâne decât 
să vii la… shopping de roșu! 
Magazinele din Severin Shopping Center 
sunt pregătite cu cele mai noi colecţii, unde 
vei găsi o mulţime de haine și accesorii în cele 
mai felurite nuanţe de roșu.
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Cum arată masa ideală 
pentru Revelion
 
Aranjamente cu inspiraţie de sărbători
Alege lumânări aromate, decoraţiuni din brad 
sau fulgi de nea, toate așezate cu stil pe masa 
mare de Revelion.
Dulciuri la orice colţ
Alege boluri transparente în care pune la 
discreţia musafirilor bombonele, mandarine, 
jeleuri și ciocolăţele. Cu siguranţă, vor avea o 
surpriză foarte plăcută!
Veselă de sezon
Alege cele mai frumoase farfurii și pahare cu 
motive de iarnă, din Carrefour, Pepco, TXM  
sau CADOR! Faţa de masă trebuie să aibă 
imprimeu de sărbătoare, dintr-un colţ în 
celălalt.
Alege să aranjezi și tacâmurile, pentru ca și 
cele mai mici detalii să fie puse la punct!
Oferă o mică atenţie la finalul petrecerii!
Pregătește-te din timp să oferi fiecărui invitat 
o mică atenţie la final. Poate fi un mic săculeţ 
cu bomboane sau o decoraţiune creată cu 
atenţie de către tine!
La final, cu toţii vor spune că au avut parte de 
cea mai frumoasă masă și petrecere!
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Cele mai intense experiențe,

direct la tine acasă!

Descoperă noile oferte
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* Decupează talonul și vino cu el la biroul de informaţii Severin Shopping Center 
și poţi câștiga premii instant. 

Detalii și regulament pe www.severinshoppingcenter.ro și www.facebook.com/SeverinShoppingCenter

Nume și Prenume ....................................................................................

Data Nașterii ............................................................... 

Localitate .................................................................. 

Adresa ....................................................................... 

Telefon......................................................................... 

E-mail..................................................................................

    Shopping
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