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Jesień - słoneczna, złota i jakże ciepła. Zielona jeszcze trawa przypomina 
nam minione, upalne lato. Natomiast krzewy i drzewa zabarwione wszelkimi 
odcieniami brązu i czerwieni, upewniają nas, iż nadszedł czas na zmiany. 
Szczególnie w garderobie. I tu właśnie dochodzi do nieprzypadkowego 
spotkania. ona – IL MIo. on – dAVVero uoMo. W cudownym otoczeniu 
jesiennego parku wypełnionym leniwym pochodem spacerowiczów 
spotykają się, by w kilku odsłonach zaprezentować państwu najnowsze 

trendy włoskiej mody na jesień 2014 roku. 

Wczym tkwi niewątpliwy urok 
tej kolekcji? Przede wszyst-
kim w  połączeniu prze-

ciwieństw, które za sprawą włoskich 
projektantów, jak również wyczucia 
i  znajomości tematu ze strony właści-
cieli tych dwóch, katowickich buti-
ków, stają się poszukiwaną przez nas 
całością – elegancką i  wysmakowaną, 
a  jednocześnie odważną, lekką i  pełną 
polotu. To, co zwraca szczególną uwagę 
w  tych stylizacjach, to umiejętne roz-
budzanie w nas poczucia wyjątkowości, 
bez potrzeby uciekania się do przesad-
nych ozdobników czy środków przypi-
sanych wulgarnemu snobizmowi. Nie 
jest to bez znaczenia, szczególnie teraz, 
w dobie unifikacji i natarczywej wprost 
powtarzalności. Wielkie sieciowe skle-
py zmuszają nas do utraty własnego 
charakteru na rzecz monotonii, nawet 
jeśli jest ona multikolorowa. Wymaga 
się od klienta jasno sprecyzowanych 
potrzeb i  znajomości aktualnych tren-
dów w  modzie oraz wyczucia niczym 
u  zawodowego stylisty. Nikogo nie in-
teresuje to, czy dobrze w czymś wyglą-
damy, czy pasuje to do naszej sylwetki, 
czy zestawienie kolorów nie kłóci się 
ze sobą. Nikt z nas nie lubi narzucania 
poglądów, nawet w tak, wydawać by się 

mogło, trywialnym przedmiocie, jakim 
jest moda. Jednak w świecie oferującym 
tak wiele i  tak dynamicznie zmieniają-
cym się potrzebujemy czasem wspar-
cia i rady kogoś, kogo możemy nazwać 
profesjonalistą. A  przede wszystkim 
potrzebujemy odrobiny intymności 
i  indywidualnego potraktowania, by 
chociaż przez moment stać się kimś 
wyjątkowym i  ważnym. Niewątpliwie 
doświadczymy tego w sklepach IL MIO 
i DAVVERO UOMO.

Poświęcamy dużo uwagi na-
szym klientom. Śledząc trendy 
w modzie, a  jednocześnie pil-
nie przyglądając się osobom 
odwiedzającym nasze sklepy, 
nie tylko pomagamy w  po-
szukiwaniach odpowiedniego 
stroju. Nie raz odnajdujemy 
wspólnie nowy, lepszy styl - 
mówi Tomasz Stańczyk właściciel 
butiku.

Rzeczywiście w  miejscach tych sty-
kamy się z otwartością obsługi na suge-
stie i potrzeby klienta, bez natarczywe-

go wpierania nam czegoś, do czego nie 
jesteśmy przekonani. Jakość użytych 
materiałów, zestawienie – począwszy 
od obuwia, kończąc na nakryciu głowy 
i dodatkach - umożliwia nam zarówno 
uzupełnienie wypracowanego przez nas 
już stylu, jak również dokonanie cał-
kowitej metamorfozy wizerunku pod 
okiem obsługi i  właścicieli butików, 
którzy czuwają nad tym, by dokonane 
przez nas wybory, przede wszystkim 
sprawiły nam radość i zadowolenie.

Jeżeli odczuwasz potrzebę wyróż-
nienia się poprzez nietuzinkową i  ory-
ginalną, a jednocześnie elegancką styli-
zację rodem ze światowych stolic mody, 
zajrzyj do katowickich butików IL MIO 
lub DAVVERO UOMO. 

Zapraszamy do sklepów:

IL MIO Boutique (damski)
ul. Wojewódzka 14
Katowice
facebook.com/ilmioboutiquekatowice

DAVVERO UOMO (męski)
ul. Jagiellońska 6
Katowice
facebook.com/Davvero.Uomo
www.davverouomo.com




