
Podle čeho si dobře vybrat kabelku

Pokud už patříte k těm ženám, které neradi mění a nosí stále jednu a tutéž kabelku, a
nebo raději modní doplňky včetně kabelek střídáte, nastala právě nyní ta vaše správná
chvíle, jelikož jste zavítali mezi svět kabelek. Vybíráte-li vhodnou kabelku pro svou denní
potřebu či na určitou příležitost, nenechte si ujít pár postřehůa rad tohoto krátkého článku.
V první řadě se vždy obracíme s otázkami: 
1. Kde ji budete nosit a pro co? 
2. Jaký objem dané kabelky nutně vyžadujete? 
3. Chcete kabelku nosit pouze příležitostně?
4. K jakému outfitu a nebo v jakém stylu oblékání ji budete nosit? 
5. Kterou barvu si myslíte, že potřebujete, případně kterou máte oblíbenou?
6. Jste extrovertní typ útlé a nebo máte plné tvary?
7. Preferujete značku a nebo materál?

Každá z těchto otázek, pokud je věrohodně zodpovězena, máte již půl práce výběru
za sebou. 
Pro první až druhý bod výše, je možné jako příklad zmínit, že mnoho žen hledá kabelku
nebo  styl  tašky  do  práce,  na  obchodní  schůzky.  Tomu odpovídá  styl  business,  frame
kabelky a podobné typy módních doplňků, tašek. Jedná se vždy o elegantní modely, které
mají většinou pevné stěny a vhodné rozměry.  A to vše právě proto, aby se do nich vešly
dokumenty a desky velikostí A4, ale ovšemže také nezbytný laptop.
Třetí otázkou bývá, zdali potřebujete vhodnou kabelku třeba na společenskou událost, na
randění  nebo  jen  na  procházky.  Těmi  bývají  tašky  takzvané  crossbody  kabelky  –
psaníčka, mnohdy s dlouhým popruhem přes rameno, tak, abyste měla dostatek volného
pohybu  a  svobody.  Jsou  velice  praktické  na  výlet.  A psaníčka  jsou  zcela  nezbytnou
součástí outfitu do divadla, na slavnostní události.

Další  odpověď na  otázku kam budete  potřebovat  pořídit  svou  kabelku,  se  týká
přesně určeného stylu k takové příležitosti, aniž byste potřebovali řešit její velikost, a nebo
jste na velikost již odpověděli výše. Příležitostné nošení kabelek ovlivňuje například to, zda
se bude jednat třeba o výstřední styl módního doplňku a nebo i toho, jestli budete chtít
kabelku vyloženě slavnostní. Společenské kabelky bývají malé, krásné a mnohdy drahé,
přinejlepším o něco dražší nežli kabelky běžné spotřeby. Doporučujeme k tomu ukázku
naší nabízené Guess kabelky.

Doladit  svůj  outfit  kabelkou  a  kterou  správnou  kabelkou,  je  vždy otázkou  snad
každé ženy či  dívky.  Střídmý oblek nepotřebuje kabelku výstřední,  naopak šaty v sexy
stylu již přímo vyžadují správný model i doplňkové taštičky.

Často je  potřeba perfketně sladit  barevně svůj  módní  doplněk,  abyste vypadala
přirozeně  a  jindy tak,  aby kabelka  vystřelila  oko doslova.  Barvy kabelek  jsou  na trhu
dostupné  různé,  červené,  modré,  elegantně  bílé  kabelky a  klasické  černé  nebo  další
odstíny.

Aniž byste si kolikrát uvědomily, je důležité často pomyslet i na svou postavu, ke
které  kupujete  svou  kabelku.  Rozhodně  nedoporučujeme k  malé  a  útlé  postavě  ženy
vybírat  kabelky korpulentní a veliké. Působí to navenek nevhodně a někdy i  legračně.
Nepodceňujte tuto otázku.

Na konec tohoto článku zmiňujeme potřebu, kterou si pokládáme velmi často: mohu
si  dovolit  kabelku  nákladnou,  luxusní značkovou  kabelku?  Nebo  drahý,  ale  kvalitní
materiál,  známou  značku  módního  domu?  Taková  ivestice  u  náročných  žen  bývá
neodmyslitelná,  propadáte této vášni  a nelze prostě jinak. Návratnost koupě značkové
kabelky má spojitost s prestiží. Najde se sice mnoho imitací, ale pravá značková kabelka
nese  záruku  spolehlivého  materiálu,  kvalitní  kožená  kabelka některé  vybrané  světové
značky splní veškerá očekávání. Nevyplácí se na ní šetřit.
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