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جستجو در جهان

راضیه خوئینی

مدلهایی که
لبخند میزنند

صورتک زرد خندانی که کالهی آبی یا قرمز بر
سر دارد به طرح جدید برخی برندهای مطرح دنیا
در عرصه مد تبدیل شده است.
یک��ی از طراح��ان معروف ب��ه نام الکس��اندر
متیوس��ی ،صورتک خندان معروف و افسانهای را
که همه با آن آشنا هس��تیم ،با تغییراتی بازسازی
و روی مدلهای��ی جدی��د طراحی کرده اس��ت.
او ت�لاش کرده با ای��ن کار ترویج دهن��ده روحیه
خوب و حس��ن خلق در میان دیگران باش��د .تی
ش��رتها و گرمکنهایی با بافتی ظریف و با طرح
صورتک زرد و ش��اد ،حاصل همکاری این شرکت
با طراحان لباس اس��ت ،تا لمس��ی از خوشبختی

و آرام��ش همراه با یک نگاه ش��هری را برای فصل
بهار و تابس��تان ب��ه آقای��ان هدیه ده��د .به نظر
میرس��د که صورتک خندان و مع��روف کمپانی
 Smiley World Ltdکه در لندن پایه گذاری
ش��ده ،بیش از هر زمان دیگر ،مورد تحس��ین قرار
گرفت��ه و قراردادهای جدی��دی را برای همکاری
با طراحان لباس امضا کرده اس��ت .این ش��رکت با
همکاری یکی از برنده��ای معروف لباس ،فضای
ابتکار عمل را گس��ترش داده و برای مردان مدرن
و امروزی چند طرح محدود را تولید کرده اس��ت؛
از هر طرح فقط  ۹۰نس��خه تولید شده است .شاید
برایتان جالب باشد که همین گلوله شاد زرد رنگ،
به منبع درآمد ۱۰۰میلیون یورویی در سال برای
این شرکت تبدیل شده است.

پیشنهاد

براي تيپ درست مشورت كنيد

رویاهایجوانی
بر جامههای رنگارنگ
ليدا اياز
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تبديلبهسايتشدهاماحجممخاطبانشروزبهروزبيشترميشود.اويكمشاوربدونتخصص
و كامال تجربي در حوزه مد و لباس است .به بيشتر مخاطبانش كه  90درصدشان جوان هستند،
بهجاياينكهبگويدچهبپوشند،ميگويدچهلباسينپوشند.درميانحجمعظيميازصفحات
مختلفشبكههاياجتماعيكهدرفازفشنومدفعالاند،نگارابرايخودشآهستهوآرامميرودوهمهجورمشاوره
به مخاطبانش ميدهد ،حتي مش�اوره رواني .او آدم محافظه كاري است براي همين اينجا هم خودش را معرفي
نمی کند .با او درباره مد ،نحوه انتخاب آن و دیگر موضوعات مربوط به این بخش صحبت کردهایم.

مشاوره در فضاي مجازي
از مدتها پيش در سايتهاي زيادي فعال بودم.
البته خيلي از اطالعاتي كه جس��تجو ميكردم براي
خودم و خيلي شخصي بود و خيلي وقتها غير مرتبط
باكارفشنبود.مثالدرفازآشپزيویاخانهداريبود.اما
كم كم حض��ورم در گفتوگوهاي آنالين ادامه پيدا
كرد تا ب��ه مدیری��ت انجمن مجازی تبدیل ش��دم.
جوري شده بود كه جواب سوال همه را من ميدادم.
س��واالتی كه مرتبط با خوش پوش��ي بود .اينكه در
ف�لان مهماني چي بپوش��م .قد و وزن خودش��ان را
ميدادند تا من برايش��ان تعيين كنم كه چه لباس��ي
برايش��ان بهتر اس��ت .يك جايي وقت��ي ديدم تعداد
اين پرس��ش و پاسخها خيلي زياد شد به ذهن خودم
رس��يد كه اينها را در فضايي مج��زا بگذارم .اين طور
ش��د كه يك وبالگي ساختم و ش��روع كردم به هفته
اي يك يا دو بار نوش��تن در این باره .همين حاال هم
همين كار را ميكنم و مخاطبان ميآيند و با خواندن
مطلب ش��روع ميكنند به نظر دادن و سؤال و جواب
گذاشتن.
بازديد كنندهها
روزهاي معمولي چهار هزار نفر ميآيند و س��ايت
را ميبينند .سؤاالتی كه ميشود و پاسخهایی كه من
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ميدهم به روز ميش��ود .به اي��ن دليل كه نميتوانم
يك روز به  200س��ؤال جواب ده��م .بنابراين براي
هر  20س��ؤال بايد يك س��اعت وقت بگ��ذارم .چون
كار ثاب��ت م��ن چيز ديگري اس��ت بايد ب��ه صورت
نيم��ه وقت به اين كار بپردازم .من ب��راي اين ايده از
ابتدا برنامهاي براي كس��ب درآمد نداشتم ،بنابراين
برايم رقابت با ش��بکهها و دیگر س��ایتها مهم نبوده
و نيس��ت .مهم آمدن و ماندن مخاطبانی اس��ت كه
س��ايت را ميبینن��د .ب��راي م��ن آن مخاطبي مهم
اس��ت كه يك سال است س��ايت را ميبیند و مطالب
را دنبال ميكند.
اطالعاتم تجربی است
شايد تحصيالتم كميمرتبط با اين موضوع باشد.
اما از  18سالگي عالقه زيادي به دنبال كردن مطالب
و موضوعاتي مثل فش��ن و لباس داشتم و هميشه به
دوستان و آشناهايي كه سفرهاي خارجي ميرفتند،
ميگفت��م كه برايم مجالت خارج��ي درحوزه لباس
بياورند  .شروع ميكردم به خواندن مجالت انگليسي
زبان .كم كم كه اينترنت عمومی ش��د ،شروع كردم
به مش��اهده س��ايتهاي خارجي لب��اس .بنابراين
همه اطالعاتي ك��ه دارم مجموعه مطالعات و نظرات
تجربي من اس��ت  .ممکن اس��ت ايده اي كه ميدهم

به خنك بودن اهميت دهيد
اطالعاتش متعلق به  10س��ال پيش باشد اما آن را با
روشها و مدله��اي ايراني تطبيق ميدهم و به يك
ايده نو و زنده تبديل ميكنم.
مخاطبان
بخ��ش زيادي از مخاطبان (كه ش��ايد  90درصد
باشند) جوانهاي بين  18تا  30سال هستند .بيشتر
چيزهايي كه ميخواهند اين است كه مثال چه لباسي
را با چه چيزي س��ت كنند و يا مو و لباس شان را چه
مدلی تزئين كنند .بخش ديگر هم افرادی هستند كه
ش��اغل اند و دنبال ایجاد خالقي��ت و نوآوري و تغيير
جدي براي جذاب ش��دن زندگي شان هستند .اينها
ي هس��تند .همه چيز به صادقانه
مخاطبهاي قديم 
ب��ودن ،برميگردد .مثال اگر درب��اره چيزي اطالعي
نداش��ته باش��م ميگويم كه نميدانم .خيلي جالب
اس��ت هركس كه تازه سايت را ميبيند ،فكر ميكند
كه من از آن دس��ت آدمهايي هس��تم كه هر روز در
آرايش��گاه و خياطيام و هر روز يك چيز ميپوش��م،
درحالي كه اص ً
ال اينطور نيست.
محافظه کارم
من يك آدم محافظه كارم و در ضمن شغل اصلي
ام در زمينه آموزش��ي است و فكر ميكنم با شناخته
ش��دنم در اين فضا ،كارم تحت تاثير قرار بگيرد .يك
روز پ��درم آمد و خندان به من گفت كه نوش��تههاي
جديدم را خوانده و حتي تك تك نظرات خوانندهها
را هم ديده اس��ت .ف��رداي آن روز به ش��وخی براي
خوانندهها نوشتم كه از دست شما بايد چكار كنم که
در مورد خصوصی ترین مس��ائلم هم برایتان مطلب
نوش��ته ام و گفتم كه پدرم هم آمده و بحثهاي ما را
دنبال كرده اس��ت .ديدم دوب��اره يك گروهي آمدند
و نظر نوش��تند براي پدرم كه باب��اي نگارا چه دختر
خوبي داريد.
به دنبال تجارت نیستم
ش��اید خیلی افراد این کار را کرده باشند ،اما من
معتق��دم كه نوع ارتباط با مخاطبان��م بوده كه مرا به
اينجا رس��انده ،بنابراين تا جایی که بتوانم اصال فكر
تجاري كردن اش را ندارم.

گردش چرخ گردون يك بار ديگر چنان به خورشيد
نزديك ش��ده كه بايد گفت تابس��تان در پيش است.
فصلي كه داشتن يك لحظه هوای خنک در آن آرزویی
بزرگ تلقی می شود .همين هم ميشود كه دائم دنبال
چيزي هس��تيم كه خنكمان كند و به آخرين چيزي
كه فكر ميكنيم ،جنس لباس اس��ت .وقتي قرار است
ب��راي اين روزهاي گرم س��ال لباس��ي انتخاب كنيم،
بهترين چيز اين اس��ت كه به خنك بودن آن اهميت
دهيم ،خنك بودن در كنار س��بكي و روش��ن بودن و
رنگهاي آن .به نظر ميرسد بهترين گزينه رنگ سفيد
باشد ،اما بايد بدانيد كه ميشود به جنس هم به اندازه
رنگ اهميت داد .بنابراي��ن بهترين گزينه پارچههاي
نخي و يا الياف طبيعي اس��ت كه ب��ه خودي خود اين
ويژگي را دارند كه دس��ت ش��ما را در انتخاب رنگ باز
بگذارن��د .خاصيتي كه اين دس��ت از پارچهها دارند،
از ويژگي مويينگي آنها نش��ات ميگي��رد .مويينگي
خاصيتي است كه طي آن پارچههايي از جنس الياف،
كتان و يا ابريش��م گرماي بدن را به خود جذب كند و
با پخش كردن آن در تماميسطح لباس باعث خنك
شدن پارچه ش��ود .حتي اين جنس از پارچهها باعث
ميش��ود رطوبت در همه سطح پارچه به طور يكسان
وجود داشته باش��د و همين پروسه شما را خنك نگه
دارد .درست مثل كولري كه براي ایجاد باد خنك نياز
ب��ه آب دارد .همين موضوع باعث ميش��ود تا بدن،
خنك��ي مطبوعي را احس��اس كند .اين احس��اس
زمانی به وجود ميآيد كه پارچه خود داراي سيستم
خنك كنندگي است.
در اين فصل از س��ال بايد فكر لباسهاي ساتن،
ب��راق ،گلدارهاي زياد و چروك را از س��رتان بيرون
كنيد .چ��را كه هري��ك از اين عوام��ل ميتوانند به
راحتي باع��ث گرماي بيش از اندازه در س��طح بدن
ش��وند  .س��عي كنيد لباسهايي در طي��ف رنگي و
روش��ن انتخ��اب كنيد كه كمت��ر گرم��ا را در خود
محفوظ نگه ميدارد .البته به رنگ پوس��تتان دقت
كنيد و متناسب با رنگ پوستتان رنگ لباس مورد
نظرتان را انتخاب كنيد.

