NEW STYLE, SAME SPIRIT

STÍLUS

Bánhegyi Zsófia
Home office, Kindle, futás,
lakberendezés.
MUNKA

Új munkájának köszönhetően
Zsófi igen sűrű időszakot él át,
a tízórás munkanapok teljesen
átlagosnak számítanak, egész
nap standby üzemmódban van,
és óránként nézi a leveleit a hét
SZERKESZTI:
BORÓKAI FANNI
minden napján. A Telekomnál
nem tűnik fel a heti legalább egy távmunkanap, amit szívesen kihasznál. Szerencsésnek
tartja magát, mert mindig megtalálták az új
lehetőségek, ezért nem kacsingatott sosem
külföld felé annak ellenére, hogy tanult egy
évet Londonban. Itthon érzi magát igazán jól.

KIEGÉSZÍTŐK

KEDVENCEK

Ruhadarab: kabát
Kiegészítő: fülbevaló
Szín: bordó
Város: Róma
Webshop: MaxMara.com
Weboldal: index.hu
Sport: futás, síelés
Könyv: Márai: Szindbád hazamegy
Film: Megáll az idő
Újság: Forbes
Étel: sushi
Ital: házi bodzás limonádé
Szórakozóhely: Innio

Ruha: Boss
Ékszer: Swarovski
Óra: Rolex
Cipő: Ecco

1. Pénztárca: Kicsi, rózsaszín, Furla, minden
belefér, és mindegyik táskájába passzol.
2. Telefon: iPhone 6 Plus, kiváltotta az iPad
Minit is, és mindent tud.
3. Parfüm: Carolina Herrera 212 VIP, mindig ezt
használja, és mindenhova magával viszi.
4. Kocsi: Céges BMW-vel jár, de az Audi
a kedvence.
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RELAX

Leginkább tervezetten tud kikapcsolódni, ezért
fixen bekerülnek naptárjába a heti edzések.
Ilyenkor munka után a lakása környékén fut,
vagy edzőterembe megy. Rendszeresen jár színházba, operába és moziba, 14 éves fia is sokszor
elkíséri. Esténként és hétvégén igyekszik minél
többet olvasni jól bevált Kindle-jén, amire az
Amazonról vásárolja a könyveket. De a lakberendezés is kikapcsolja és feltölti, amit hamarosan új otthonában és az új irodában is kiélhet.

FASHION

Mindig imádott öltözködni és vásárolni,
legyen szó elegánsabb vagy sportosabb darabokról. Bár nincs irodai dress code, gardróbszobáját mégis a magas sarkú és a nőies
tárgyalós darabok uralják. A kiegészítők
mellett a kabátok a legnagyobb gyengéi, de
fontos számára az összhang, ezért mindenhez igyekszik színben passzoló táskát párosítani. Kedvenc márkái a MaxMara, a Boss
és a Massimo Dutti. Az internetes vásárlást
ruhák terén kerüli, mert személyesen és
egyedül szeret vásárolni. Hazai tervezők
kollekcióit is rendszeresen figyeli, és szívesen visel Dalaarna, Léber Barbara és Maison
Marquise (Tóth Bori) darabokat.
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5. Ékszer: A Swarovski karkötők, szépek, jól
kombinálhatók.
6. Smink: Kompakt púder, Clinique, 15 éve ezt
használja. Estée Lauder pirosító Bobbi Brown
ecsettel.
7. Szájfény: Rúzst ritkán használ, csak
szájfényt, és a visszafogott árnyalatokat
kedveli, amilyen ez halványrózsaszín PUPA.
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SZÉPSÉG

A Hajas Szalonhoz 15 éve ragaszkodik, mert
színben és fazonban is pontosan érzik, mi
passzol Zsófihoz, aki húsz év után váltott
barnáról szőkére. Korábban hobbi szinten
tanult sminkelni, mert fontosnak tartja az
előnyös, ápolt megjelenést, és hogy mindig az
aktuális outfitjéhez passzoló szemhéjpúder
köszönjön vissza a sminkjében. Kedvencei
közé tartozik a MAC és a Bobbi . F
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FOTÓK: ORBITAL STRANGERS

A JÓ ÉLET

MAGYAR TERVEZŐ
Kármán Orsolya 2012-ben alapította meg saját
ékszer márkáját, a Karman Jewelry-t, miután
véget vetett tíz éves art directori pályafutásának
egy nemzetközi reklámügynökségnél. Kollekcióira
az izgalmas formák, minőségi és különleges alapanyagok jellemzőek, melyekből kizárólag kisszériás, egyedi darabok készülnek. A brand az egyik
legdinamikusabban fejlődő hazai ékszermárkává
nőtte ki magát, mellyel a belvárosi One Fashion
Budapest üzletben lehet találkozni.
Bp. IX., Ráday u. 9.

CV
A Corvinus állásbörzéjén jelentkezett sikerrel
a Nestléhez, majd a KLM-hez igazolt márkamenedzsernek. A Heti Válasz lapigazgató-helyetteseként folytatta, aztán jött a fejlesztési minisztérium. Ezután a T-Systemsnél kapott lehetőséget,
és idén október 1-jétől a Telekom csoportkommunikációs igazgatójává léptették elő.
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