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Tânjiți deja după primele raze calde ale 
soarelui și după trendurile de încălțăminte 
ușoară și aerisită? Atunci suntem pe aceeași 
lungime de undă! Însă vă putem promite 
ceva: în această vară, picioarele dumnea-
voastră se vor bucura de comoditate, 
diversitate și o gamă largă de culori. Slipperi 
decupați strălucesc în materialele lor deo-
sebite, culorile și decorațiunile etalează 
o strălucire complet nouă, iar sandalele flip-
flop revin împodobite cu paiete și sclipici!

Influencerii inspiră, reinterpretează tren-
durile și le interconectează – motiv pentru 
care se adaptează atât de bine la Shoe 
Fashion. Starurile online precum Anuthida 
Ploypetch, Riccardo Simonetti și Daniela 
Herold ne arată în această ediție pentru ce 
trenduri de încălțăminte optează și cum le 
asortează. În plus, am analizat factorii care 
au condus la succesul unor modele pre-
cum Gigi și Bella Hadid și secretele fashion 
ale acestora. 

Bineînțeles, puteți să ne urmăriți 
pe contul de Instagram DEICHMANN 
(www.instagram.com/deichmann_ro)  
pentru a fi mereu în pas cu moda și a achi-
ziționa o colecție exclusiv online. Puteți crea 
și partaja online noii pantofi preferați!

Vă dorim o vară minunată!

Dragi CITITOARE 
și CITITORI,

FO
TO

G
RA

FI
E 

C
O

PE
RT

Ă:
 S

AN
D

AL
E,

 5
TH

 A
VE

N
U

E,
 2

29
 L

EI
 (A

RT
. 1

 17
5 

64
0)

; S
N

EA
KE

R,
 A

D
ID

AS
, 2

99
 L

EI
 (A

RT
. 1

 7
16

 4
33

); 
FO

TO
: D

EI
C

H
M

AN
N

 (2
), 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

 (4
), 

H
AR

RY
 V

O
RS

TE
H

ER

Caseta editorială EDITOR: DEICHMANN Dep. Comunicare, Essen | CONDUCEREA REDACŢIEI: Ulrich Effing, Deichmann SE, 
Deichmannweg 9, 45359 Essen | REALIZARE: Axel Springer SE, Corporate Solutions: Frank Parlow / Lutz Thalmann (management) | 
COORDONATOR PROIECT: Deichmann: Katharina Martin, Tel.: 0201/86 76-964, katharina_martin@deichmann.com; Axel Springer: Doreen 
Wilken (Ltg.), Marina Istvanic | REDACŢIA: Axel Springer: Marie Pfeiffer; Deichmann: Michèle Leyendecker, Katharina Martin, Augustina 
Artemie | DEPARTAMENT CREAŢIE: Diddo Ramm | DEPARTAMENT ARTISTIC: Marten Mochel | LAYOUT: Alena Klappstein | 
REDACŢIE FOTO: Oezlem Oezsoy, Olaf Rößler | CvD: Luise Weber | ADRESA REDACŢIEI: Deichmannweg 9, 45359 Essen | TIPAR: Jungfer, 
Druckerei und Verlag GmbH, D-37412 Herzberg am Harz | TIRAJ TOTAL: aprox. 2,0 mil. exemplare în 8 limbi.
Se poate retipări doar cu acordul redacției.

Articolele editoriale și informațiile au fost compilate în deplină cunoștință de cauză, dar fără nicio garanție. Vă rugăm să aveți înțelegere dacă nu 
găsiți într-unul din magazinele noastre articolele ilustrate în revistă în cantitate suficientă sau la mărimea dorită.

8
Vedetele- 

idol

ȘEDINŢA 
FOTO

18

Augustina Artemie 
și Vladimir Severin,
Redacția SHOE FASHION

6
Trendurile 

de pe 
catwalk

 TRENDURI

03   Trenduri ale sezonului Espadrilele și 
slipperii decupaţi vă duc cu gândul la 
Ibiza

06   Runway Cele mai fierbinţi combinaţii 
de trend ale verii, direct de pe catwalk

 VEDETE

08   Vedetele-idol Astfel cuceresc Gigi 
și Bella Hadid lumea modei și 
Social Media

14   Staruri și stiluri Aceste modele 
de încălţăminte sunt purtate de 
VIP-uri în timpul lor liber

16   André Hamann Povestea de succes:  
de la model la om de afaceri 
internaţional

 STILURI

18  Ședinţa foto Cei mai cunoscuţi 
inf luenceri din Germania vă prezintă 
încălţămintea preferată și cele mai noi 
stiluri

24  #the street is yours Cele mai potrivite 
stiluri de încălţăminte pentru 
adevărate city-girls

26  5th Avenue Acestea sunt cele mai 
importante puncte de atracţie din 
Copenhaga, metropola modei

28  Stiluri pentru copii Un plus de atracţie 
pentru micii exploratori

30  Ziua nunţii Încălţămintea potrivită 
pentru cea mai frumoasă zi din viaţa 
dumneavoastră!

 SERVICE

31   Online Toate noutăţile la un clic 
distanţă!



   SHOE FASHION   3 

... trendul acesta 
Streetstyle
a reușit să ne învăluiască 
de la prima vedere. 
Kimono cool, halat de 
baie comod și rochie 
feminină de vară; toate 
într-un singur articol. 
Fără niciun efort, hainele 
comode pregătite 
pentru purtare de la 
primele raze de soare. 
Must-have în acest 
sezon!

La Isla
Bonita

Învăluit

 Geantă de umăr, 
Graceland, 79 LEI  

(Art. 4 100 439)

Ochelari de soare, 
C&A

Șlapi, Graceland, 
79 LEI (Art. 1 261 608)

Șlapi, Graceland,  
79 LEI (Art. 1 261 615)

Exuberanta insulă din 
Baleare, Ibiza, are 
propriul look de vară:
puțin sălbatic și complet 
dezlănțuit. Ca să hoinărești 
prin piețele hippy și să te 
bucuri de apusul de soare, 
cel mai bine s-ar potrivi
o ținută etno.

Să pășești ca pe 
nori pufoși,

cu o senzație de 
libertate și de masaj 

la fiecare pas. 
Cine-ar crede că 

sandalele flip-flop 
cu look metalic 

sunt și o 
încălțăminte 

ecologică?

Răsfăţ pentru picioare

Șlapi,  
Graceland, 89 LEI 

(Art. 1 261 634)

Top, 
Scotch & Soda
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Trenduri

 Clutch, Graceland,  
 69 LEI (Art. 4 100 605) 

 Sandale, Graceland,  
 119 LEI (Art. 1 210 617) 
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1. Papuc, Graceland, 69 LEI (Art. 1 260 698)  
2. Papuc, Graceland, 59 LEI (Art. 1 260 694)  
3. Papuc, Graceland, 69 LEI (Art. 1 260 621)

Trendsetterii poartă 
culorile bronz, argintiu și 
auriu  nu doar pentru ieșiri. 
Cu un look sport și 
business totodată – 
highlighturile sclipitoare 
pun în valoare orice ținută.

Costumele de baie 
întregi sunt adevărații 
salvatori la temperaturi 

fierbinți. Ele pun în valoare 
siluetele de sirenă și sunt

mai fixe decât slipii. Pentru
a vă simți ca în Malibu,

oriunde la malul apei.

E cazul să vă obișnuiți cu zgomotele „șplip-șlap”! 
Papucii fashion cu perle, funde & Co. sunt un adevărat 
magnet care atrag toate privirile, așa că ar fi păcat 
să-i purtați doar la piscină.

metalului
Fanii

Baywatch-
Revival

Hanorac, 
Asos 

În dungi, 
Asos

Înf lorat, 
Asos

Tălpi plate

1 2

3
Pantofi cu șireturi, Graceland, 

139 LEI (Art. 1 144 644)

„Hygge” este cunoscut 
ca fiind modul de viață 
danez, care te face 
fericit și mulțumit. Cum 
funcționează însă asta 
în practică? Cuibărindu-te 
în serile călduroase 
de vară pe terasă și 
răcorindu-te cu un ceai 
cu gheață proaspăt. 
Așa-i că sună minunat?

Zona de liniște

Balansoar, 
IKEA

Ceai de plante Maté,  
Niche Tea  Cană, 

Bloomingville

Dragoste pentru 
palmieri, H&M

 Volănașe, 
H&M

Fustă, Zara

Trenduri



 Papuc,  
 Graceland, 89 LEI 
 (Art. 1 260 641) 

Papucii au revenit, 
în sfârșit, și sunt mai 
feminini ca niciodată. 
Din materiale 
mătăsoase, culori vii 
și cu designuri florale, 
aceștia au devenit 
piesele de trend ale 
modei de zi cu zi. Însă 
nu trebuie să 
dezvăluiți nimănui cât 
de incredibili de 
comozi sunt.

Trenduri
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Indiferent de vremea ce ne va însoți pe 
timpul verii – cu aceste trei combinații cool 

sunteți înarmate în primul rând pentru sezonul 
modei. Pantofi pumps ascuțiți pentru o ținută 
funcțională sau epoleți cu un look metalic? 
Cu încălcările neobișnuite de stil, vă situați 

exact în trend!

Î n acest sezon, pe podiumurile metropolelor modei va 
avea loc o mică revoluție. Designerii se axează pentru 
prima dată pe confortul total – moda de top va fi de 
acum compatibilă cu viața cotidiană. Și, așa cum se 

întâmplă deseori, astfel se ajunge la adevăratul stil. Dacă 
purtați o jachetă funcțională, trebuie să vă evidențiați spiritul 
fashion cu pantofi pumps. Dacă, dimpotrivă, alegeți un look 
în culorile minimaliste ale nisipului, puteți să atrageți privirile 
cu încălțămintea cu materiale sau șireturi incitante. Cum 
se vor mai deosebi adevărații profesioniști ai modei de 
marea masă îmbrăcată comod? Fiți cu ochii pe încălțămintea 
stilată și încrezătoare!     D

Sandale cu curelușe,  
5th Avenue, 179 LEI  

(Art. 1 175 402)

Excelent!
Sandalele îndrăzneţe au un 

efect extrem de feminin, astfel 
încât puteţi compensa cu 
croieli foarte funcţionale!
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Sandale,  
Graceland, 139 LEI  

(Art. 1 174 891)

FASHION
DUETURILE

perfecte

 Sus practic –
 jos ladylike
Acest stil nu vă lasă la cheremul ploii! 
Indiferent dacă sunteți în drum spre 
muncă sau către următorul show de 
modă – jachetele de ploaie, pelerinele 
și glugile vă vor aduce perfect uscate 
la destinație. Sandalele frumoase cu 
detalii incitante au grijă ca factorul 
modă să nu fie lăsat în urmă.

Runway Streetstyle
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Sneaker, 
Graceland, 119 LEI 

(Art. 1 102 648)

Sandale cu curelușe,  
Graceland, 89 LEI  

(Art. 1 185 841)

E nevoie de 
puţin argintiu

Tonurile metalice care vă îmbracă 
picioarele garantează un feeling de party 

în viaţa de zi cu zi și chiar și la birou!

Sandale smart
Excelent! Sandalele romane sunt  

nu doar foarte comode, 
ci simbolizează deopotrivă puterea 

femeii moderne!
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Sandale, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 210 636)

Sandale, Graceland,  
99 LEI (Art. 1 210 432)

DUETURILE

Culori minimaliste,
stil maxim
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Era disco a anilor 80 își sărbătorește 
revenirea! O notă de noutate o aduc 
însă proporțiile, deoarece accentul 
nu mai cade exclusiv pe epoleți 
– highlighturile metalice asigurând 
o efervescență sclipitoare 
picioarelor dumneavoastră! 
Get this party started!

Minimalismul este un trend 
care incită industria modei. 
Mai puțin înseamnă acum 
mai mult – din acest 
motiv preferăm look-urile 
monocrome cu curelușe 
îndrăznețe maro și negre.

Party x doi

Runway

Streetstyle Runway

TrenduriStreetstyle
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O echipă de vis, 
care merge mână 
în mână atât în viața 
privată, cât și la job 
(aici, din culisele 
Tommy Hilfiger)

Gigi și Bella Hadid iau cu asalt podiumurile modei și 
deschid prin prezența lor în Social Media o nouă eră 

a modelelor. Cu o opinie clară, un stil de neconfundat și 
milioane de abonați pe Instagram, cele două surori 

sparg toate recordurile din industria modei și le pun în 
umbră chiar și pe top-modelele consacrate.

SUPERMODELELE
INSTAGRAM
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F raza „Pentru mai puțin de 
10.000 de dolari pe zi, nici 
nu ne ridicăm din pat” 
apărea într-un interviu 

al revistei americane Vogue cu Linda 
Evangelista, supermodelul anilor 90. 
Ea, Naomi Campbell și Claudia 
Schiffer erau cele mai bine plătite 
vedete-idol ale modei, către care 
își înălțau privirile designerii și 
fotografii. Douăzeci de ani mai 
târziu, două noi modele redefi-
neau conceptul de supermodel, 
cu o bază enormă de fani, modes-
tie și voință: Gigi și Bella Hadid.

Ce le deosebește de supermo-
delele din trecut sunt conturile 
Instagram cu un potențial de influ-
ență enorm, care le-au transformat 
în celebrități în rândul adolescenților 
încă dinainte de primul job de model. 
Reality-show-ul american „The Real 
Housewives of Beverly Hills” în care 
mama lor, fostul model olandez 
Yolanda Hadid, a jucat rolul principal, 
i-a propulsat peste noapte și pe cei trei 
copii ai săi, Gigi, Bella și fratele mai mic, 
Anwar, în rândul starurilor de la Hollywood. 

În prezent, Gigi are circa 37 de milioane 
de abonați, iar Bella în jur de 16 milioane 
de fani pe Instagram.

Un fenomen similar este și Kendall Jen-
ner, cea mai bună prietenă a lui Gigi și 
a Bellei, care, datorită reality-show-ului 
„Keeping Up With The Kardashians”, 
a devenit peste noapte model-star. Cu 
șarmul lor, numărul enorm de followeri și 
o moralitate strictă a muncii, cele trei 
modele ale erei smartphone dau o nouă 
înfățișare modei și dovedesc că nu e vorba 
doar de frumusețe, ci și de popularitatea 
în social media.

Toți ochii pe Gigi:
Gigi și-a creat propria 
colecție pentru
designerul
Tommy Hilfiger

Happy couple:
de doi ani, fostul
solist de la „One 
Direction”, Zayn Malik 
este alături de Gigi Momager și 

prietenă: mama 
Yolanda Hadid
ține familia unită 
și se ocupă de 
managementul 
celor trei copii, 
Gigi, Bella și Anwar

Familia se află pe primul loc:

Stilul personal al lui 
Gigi: tricou scurt,

încrezător, 
sportiv.

Sandale cu talpă 
ortopedică, Graceland, 

119 LEI (Art. 1 230 641)

Sneaker,  
Graceland, 119 LEI 

(Art. 1 102 548)

Încălţăminte la look
Cu aceste două modele, look-ul lui 

Gigi primește un plus de stil.

Vedete



Cu o disciplină de fier spre succes
În timp ce alte fete de douăzeci de ani pos-
tează selfie-uri din cotidian, Gigi și Bella 
sunt adevărate femei de afaceri și trebuie 
să aibă grijă ce dezvăluie. Contul lor este 
capitalul lor. O sarcină enormă pentru 
o fată de 21 de ani. „Am făcut un pas înapoi  
și postez doar lucruri care sunt personale, 
dar nu prea personale”, spune Bella. 
O imagine greșită sau riscant-îndrăzneață 
poate însemna rezilierea unui contract 
sau a unui parteneriat de publicitate.

Comportamentul disciplinat de care 
dau dovadă pe conturile lor, precum și 
pe podiumuri, are succes în rândul com-
paniilor de modă. Bella și Gigi atrag mai 
repede decât oricine altcineva cele mai 
dorite contracte pentru aparițiile pe 
catwalk: indiferent dacă e vorba de 
Balmain, Max Mara, Topshop sau Victoria’s 
Secret – orice companie de renume 
dorește să colaboreze cu ele. Și amân-
durora le place să încerce ceva nou, de 
exemplu să fie designere. Tommy Hilfiger 
a ales-o pe Gigi ca fiind „his girl” și 
a lăsat-o să-și creeze propria colecție. 
„Gigi are energie, Gigi înseamnă viață”, 

afirmă designerul atunci când vorbește 
despre ce simte lucrând cu Gigi. Și Bella 
a făcut deja dovada laturii ei creative pen-
tru marca americană Chrome Hearts, 
lansând propriile designuri.

Pentru o carieră așa impresionantă, nici 
distincțiile nu s-au lăsat așteptate. În 
anul 2015, Gigi a câștigat mult-doritul 
titlu de la Models.com „Model of the 
Year”, un an mai târziu acesta fiind 
preluat de Bella.

Deși Gigi și Bella pășesc deseori 
împreună pe scenă (ca de exem-
plu, pentru Victoria’s Secret), 
amândouă lucrează și separat. 
Modul lor diferit și stilul lor semni-
ficativ joacă un rol hotărâtor în 
această direcție. Cu coama ei de 
păr blond și ținuta sport, Gigi 

Ca un cameleon:
stilul Bellei este 
schimbător, însă 
întotdeauna sexy

Surorile suflete–
pereche:
în forfota modei, cele 
două surori se susțin 
reciproc

Relație on-off
Solistul de la „The 
Weeknd”, Abel 
Tesfaye și Bella pe 
covorul roșu, în 
vremurile fericite

Atracție 
cu limite? 
Nu pentru 

Bella!

Wow-Body!
Bella își etalează cu 
plăcere pe scenă 
picioarele nesfârșit 
de lungi
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Sabot, Graceland,  
89 LEI (Art. 1 100 965)

Sandale, Graceland, 
99 LEI (Art. 1 240 609)

Sandale, Graceland,  
139 LEI (Art. 1 240 831)

Sandale, Graceland,  
139 LEI (Art. 1 240 838)

întruchipează perfect conceptul de „All 
American Girl”. În viața privată, ea pune 
accentul pe naturalețe: fără machiaj, cu 
topuri scurte, sneakeri și un râs deschis, 
Gigi este „Everybody’s Darling”. Bella con-
vinge mai degrabă la a doua privire și are 
o apariție mai reținută pe Instagram, 
deseori fiindu-i reproșat un comporta-
ment arogant. Nu sunt decât vorbe în 
vânt, deoarece motivul pentru aparițiile 
serioase ale Bellei îl constituie nesigu-
ranța. „Uneori nu mă simt în largul meu 
atunci când trebuie să râd direct la 
cameră și atunci privesc mai degrabă 
cu seriozitate.” Nu doar modul ei de 
a fi, ci și stilul ei este unul misterios: Cu 
pomeții ridicați, ochii de pisică și outfi-
turile care îi scot în evidență silueta, 
Bella are aerul unei femme fatale. Un 
rol care pare să-i placă. Au circulat 
zvonuri că ar fi apelat la chirurgia 
plastică pentru nas și buze – însă 
aceste presupuneri nu au fost confir-

mate niciodată. Cu sau 
fără operații de înfru-
musețare, un lucru 
e cert: cu aura ei, Bella 
fascinează pe oricine.

La fel de diferită este și viaţa 
ei amoroasă
Unul dintre cei care au cedat șarmu-
lui ei este solistul de la „The Weeknd”, 
Abel Tesfaye, cu care Bella are 
o relație on-off. Prima despărțire 
a celebrului cuplu a declanșat un 
adevărat vârtej, deoarece la scurt 

timp după despărțire, Abel a cântat 
pe scena de la Victoria’s Secret, 
iar Bella care defila ca înger pe 
podium i-a făcut o primire glaci-

ală. Povestea nu s-a oprit aici. Abel 
a început în scurt timp să flirteze cu 

Selena Gomez, iar după despărțirea de 
cântăreață, a apărut imediat la ușa Bellei. 
Recent a fost văzut părăsind apartamentul 
Bellei din New York. Va fi oare de data asta 
un happy-end pentru iubirea lor? Rămâne 
sub semnul întrebării. Pe de altă parte, viața 
sentimentală a lui Gigi este mai constantă. 
De peste doi ani este într-o relație 
cu fostul solist al formației „One 
Direction”, Zayn Malik și cel mai 
mult îi place să gătească cu 
iubitul ei acasă.

Dacă le rămâne timp pe 
lângă iubire și job, Gigi și 

Pachet dublu pe catwalk: 
și împreună, cele două surori pun 
pe jar show-urile de modă

Încălţăminte la look
Cu aceste patru modele, top-modelele sunt întotdeauna bine încălţate!

De la iubitoare de cai, la star: Bella 
a crescut împreună cu frații ei la 
o fermă din Malibu unde a descoperit 
marea ei pasiune, călăritul. Din cauza 
bolii Lyme a trebuit să renunțe la 
cariera ei în hipism și să se dedice celei 
de a doua mari pasiuni: un studiu al 
fotografiei, pe care Bella l-a întrerupt 
pentru un contract ca model și un 
parteneriat încheiat cu succes.

De la model-copil la 
vedetă-idol: deja la 
vârsta de patru ani, Gigi 
poza pentru marca Guess 
Kids. După perioada 
adolescenței, și-a dorit să reia 
cariera de model însă a fost 
refuzată de agențiile de 
modeling. A meritat însă să nu 
renunțe, deoarece astăzi Gigi se 
numără printre cele mai de 
succes modele din lume.

Gigi HadidBella Hadid

12   SHOE FASHION
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Bella și-l petrec împreună cu familia și se 
consideră una pe cealaltă cea mai bună 
prietenă. De ziua de naștere a lui Gigi, Bella 
posta: „Sunt atât de norocoasă să te am în 
viața mea ca pe cea mai bună prietenă, soră 
și model.” Nu există nici cea mai mică urmă 
de concurență. De asta se ocupă și mama-
gerul (mamă și manager) Yolanda Hadid, 
care i-a învățat pe copii ce înseamnă 
modestia. „Mama mea m-a învățat că eu 
trebuie să fiu fata care muncește cel mai 
mult”, povestește Gigi. Învățămintele au fost 
încununate de succes, deoarece industria 
modei le iubește pe fetele Hadid și chiar și 
fotograful Mario Testino se numără printre 
fanii lor. „Ele îmi amintesc de Linda (Evan-
gelista), Naomi (Campbell) și Claudia 
(Schiffer).” Un mare compliment, cu toate 
că ambele au realizat deja mult mai mult 
decât vedetele modei anilor 90 – sunt femei 
de afaceri în industria Instagram, despre 
care vom mai auzi și vom mai vedea multe 
de acum înainte.   D

Cheese!
În timp ce Gigi râde 
foarte des, Bella 
pozează rece și 
serioasă. Motivul: 
Bellei nu-i place 
râsul ei

Vedete
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Spirit creativ

Topmodel off-duty

Când modelele, actorii și 
celebritățile nu se află în 
fața camerelor pentru 

următorul lor proiect, își 
expun stilurile creative 
din timpul liber. Am pus 
sub lupă cele mai bune 

cinci look-uri!

Sandale cu curelușe, 
Graceland, 99 LEI  

(Art. 1 164 847)

Pumps cu barete,  
Graceland, 89 LEI  

(Art. 1 160 656)

Geantă,  
Graceland, 89 LEI  

(Art. 4 100 671)

Pantofi cu șireturi, 
Venice, 139 LEI 
(Art. 1 314 611)

Pantofi cu șireturi, 
Venice, 139 LEI 
(Art. 1 314 202)

Pantofi cu șireturi, 
Memphis One,  

119 LEI (Art. 1 313 612)

ÎNCĂLŢĂMINTE 

LA 

LOOK

Când modelul italian Bianca Balti 
lucrează, plutește în cele mai 
frumoase ținute ale designerilor, 
pe catwalkurile din întreaga lume. 
Frumoasa brunetă își păstrează 
mersul drept și în timpul liber. 
Pantofii pumps ascuțiți schimbă 
look-ul sportiv creat de blugii 
Destroyed și Top, într-un adevărat 
magnet pentru priviri! Un profi al 
modei va rămâne întotdeauna un 
profi al modei!

Fiind fiul Victoriei și al lui 
David Beckham, Brooklyn 
a avut parte de inspirație 
creativă încă din leagăn 
– cu toate acestea, 
fotograful merge pe 
propriul drum. Acest lucru 
este relevat în special prin 
stilul său, alcătuit din 
sneakeri, și jeanși cu 
imprimeuri și petice care 
captează privirile.

STILURI

Staruri

&

ÎNCĂLŢĂMINTE 
LA LOOK

BROOKLYN BECKHAMBIANCA BALTI
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Vedete

Fata 
cu f lori

Pasionată de cultură

ÎNCĂLŢĂMINTE 
LA LOOK

Sneaker, Graceland,  
99 LEI (Art. 1 102 644)

Sneaker, Graceland,  
139 LEI (Art. 1 100 686)

ÎNCĂLŢĂMINTE 
LA LOOK

Când Kate Bosworth nu se află în 
fața camerelor pentru a turna un 
nou film, actrița este admiratoare 
declarată a fotografiei. Împreună 
cu soțul ei, regizorul Michael 
Polish, o puteți întâlni deseori 
pe frumoasa actriță pasionată 
de modă, în sandale cool, cu 
o poșetă frumoasă și în 
combinezon la expoziții 
și vernisaje.

Sandale, Graceland,  
99 LEI (Art. 1 220 641)

Sandale, Graceland, 119 LEI 
(Art. 1 220 633)

Geantă de umăr, Graceland, 
79 LEI (Art. 4 100 657)

ÎNCĂLŢĂMINTE 

LA 

LOOK

Sandale, Graceland, 
139 LEI (Art. 1 185 835)

Geantă de umăr,  
Graceland, 69 LEI  

(Art. 4 100 660)

Sandale cu platformă, 
din piele, 5th Avenue,  
229 LEI (Art. 1 175 647)
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Cool Girl
on tour
Cum arată un top-model 
în timpul liber? Dacă 
vorbim despre Toni 
Garrn, răspunsul ar fi: 
compleeet relaxată. 
Jeanșii în dungi sunt un 
statement clar, asortați 
într-o manieră relaxată 
cu sneakeri și top alb. Un 
stil de mare anvergură, 
are nevoie de o doză 
mare de șarm.

La orice petrecere în 
grădină, modelul brazilian 
Izabel Goulart ar fi  
o încântare cu acest look 
floral. Cu picioarele ei 
mega-lungi și tocurile 
delicate, tânăra de 33 de 
ani pare însă să fie mai 
degrabă în drum spre 
o întâlnire cu iubitul ei, 
fotbalistul german 
Kevin Trapp.

KATE BOSWORTH

IZABEL GOULART

TONI GARRN



Cu o privire de cățeluș, 
barba nerasă de 
trei zile și mult șarm, 
influencerul de succes 
André Hamann face 
inimile doamnelor să 
bată mai tare. Marea 
lui dragoste este însă 
California, pe care 
o cucerește în prezent 
cu mult talent și un 
stil cool.

HAMANN
André

Bad Boy vs. Bărbatul de vis
Amestecul de tatuaje
și privire visătoare este 
admirat intens de fanii și 
followerii lui André

16   SHOE FASHION



Sneaker, Skechers, 
269 LEI (Art. 1 399 606)

Papuc, Memphis One, 
89 LEI (Art. 1 353 604)

Pantofi din piele, cu 
șireturi, Claudio Conti, 

179 LEI (Art. 1 331 404)

Slipperi din piele, Claudio 
Conti, 139 LEI (Art. 1 311 259)

Încălţăminte la look
Cu aceste patru modele se pot crea multe look-uri diferite.
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M ultor
modele li se 
reproșează că 
sunt „doar fru-

moase”. Un bun contraexemplu 
este André Hamann, deoarece tânărul 
de 30 de ani este mult mai mult de atât 
– este un spirit liber și un multi-talent, 
care se redescoperă în permanență pe 
el însuși și stilul lui. Pe lângă modelingul 
pentru mărci internaționale (printre altele 

pentru Calv in 
Klein și Trussardi) 
André și-a creat și 
propria marcă de 
modă „Haze & Glory”, 
iar în 2016 a participat 
în juriul concursului 

Germany’s Next Topmodel. Astăzi, cu peste 
1 milion de abonați Instagram, se numără printre 
cei mai de succes influenceri din Germania. Un 
titlu care însă nu îi place în mod deosebit. „Cred 
că pot fi desemnat ca influencer, însă nu-mi place 

de fapt această descri-
ere. Sunt mai degrabă 
un povestitor digital.” 
Pentru a umple aceste 
povești cu conținuturi 
p a l p i t a n t e ,  A n d r é 
s-a mutat vara trecută la 
Los Angeles – orașul lui 
de vis, cu care se potri-
vește inclusiv din punct 
de vedere vizual, cu stilul 
lui rock lejer format din 
jeanși, jachetă din piele și 
sneakeri. În Venice Beach 
îl putem admira pe blondul 
Sunnyboy cu sixpack-ul, 

pantalonii de baie și papuci, 
live pe Instagram. Pe covorul 
roșu, André se transformă 

într-un gentleman – cu costum 
și însoțit de doamne elegante, nem-
țoaice sau americance.  D

PE SCURT
• Născut pe 12 decembrie 
1987 în Oberhausen. A fost 
descoperit de un lanț de 
modă ca model
• Dragoste:  André este 
single de multă vreme iar 
în agenda lui apare doar 
cățelușa Duplo
• 2017 supermodelul 
masculin s-a mutat din 
Berlin la Los Angeles

Fan al
motociclismului

Cățelușa Duplo

Beachboy

Modelul

Noua patrie:
Venice Beach

Echipa fashion

„Sunt un 
povestitor 

digital“

Relație
de prietenie: 

Modelul Stefanie 
Giesinger face parte 

din echipa fashion  
a lui André

La cursul 
de alintare: 
nimeni nu se 
apropie mai 
mult de acest 
Sunnyboy 
decât cățelușa 
Duplo!
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Producţie: Katharina Martin Fotograf: Harry Vorsteher Styling: Petra Tielmann Hair & Make-up: Petra Vorsteher Asistenţa foto: Yannick Holthausen,          Jan Anskeit, Arno Steinfort Modele: Daniela Herold, Anuthida Ploypetch, Riccardo Simonetti Director artistic: Marten Mochel

2

IDOLII ONLINE
#shoefashionStiluri

1. Sneaker, Adidas, 299 LEI (Art. 1 716 433)

2. Sneakeri cu platformă, Graceland, 119 LEI (Art. 1 102 664)

3. Pumps, Graceland, 139 LEI (Art. 1 170 614), Exclusiv online

4. Poșetă, Graceland, 79 LEI (Art. 4 100 658)

1



Producţie: Katharina Martin Fotograf: Harry Vorsteher Styling: Petra Tielmann Hair & Make-up: Petra Vorsteher Asistenţa foto: Yannick Holthausen,          Jan Anskeit, Arno Steinfort Modele: Daniela Herold, Anuthida Ploypetch, Riccardo Simonetti Director artistic: Marten Mochel

3

IDOLII ONLINE
#shoefashion Riccardo Simonetti, Anuthida Ploypetch și Daniela Herold erau adolescenți 

obișnuiți până când au devenit celebri în lumea întreagă cu conturile 

lor de social media. Secretul succesului lor? O sclipire pozitivă și un stil 

de neconfundat! Must-have-urile la modă pentru postări cool ne-au fost 

prezentate de cei trei la shooting.

Îmi place de 15.233 de ori

Personality Pusher

Riccardo (stânga) este pasărea 
multicoloră a industriei modei. Faptul 
că sneakerii pot fi elementul care 
captează atenția o dovedește 
influencerul cu o pereche asortată 
la puloverul lui de camuflaj kaki. 
Anuthida (în mijloc) întruchipează, pe 
de altă parte, cu look-ul ei, modelul 
Girlie, care uimește în permanență 
prin elemente inedite jucăușe, 
precum sneakerii cu platformă 
sclipitori. Cea de a treia la rând, 
Daniela (dreapta) este adepta stilului 
sportiv-feminin. Pantofii pumps cu 
broderii roz se potrivesc perfect 
pentru următoarea postare de outfit!

4
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Îmi place de 7.459 de ori

Potrivit pentru o surpriză!

Ceea ce îl deosebește pe 
Riccardo este că tratează 
moda cu umor și că este cu 
ambele picioare pe pământ. 
Sneakerii cool alb-negru îl 
ajută în acest sens.

1. Sneaker, Nike, 299 LEI  
(Art. 1 716 475)

Riccardo Simonetti
Cum îl putem recunoaște pe 
Riccardo de la distanță? După 
coama de păr lung și ondulat! 
Pe lângă stilul lui, fanii adoră și felul 
lui de a fi, glumeț și ironic. În ceea 
ce privește outfitul, pentru influencer 
totul este permis. Principalul este să 
iasă în evidență și să fie polarizat! 
Look-urile terne le lasă altora.

Followeri: 123 k

Instagram: @riccardosimonetti

Blog: fabulousricci.com

Particularități: Și-a luat 
bacalaureatul cu notă maximă și 
este fanul lui Arielle din Mica sirenă

1



Stiluri
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Îmi place de 6.531 de ori

Exotic Beauty

Deși Anuthida are abia 
20 de ani, știe exact ce 
i se potrivește. Șlapii 
aurii-rosé merg de minune 
cu culorile pastel.

1. Șlapi, Graceland, 
79 LEI (Art. 1 261 614)

1

Anuthida Ploypetch
De la locul doi la studentă 
de nota 10: frumusețea 
exotică (născută la Bangkok, 
crescută la Lübeck) și-a creat 
o carieră stelară ca 
influencer, după ce în 2015 
a ratat podiumul la concursul 
„Germany’s Next Topmodel” 
găzduit de Heidi Klum. 
Anuthida nu și-a uitat 
niciodată rădăcinile. 
Ea a rămas modestă și 
ancorată în realitate – în 
ciuda culmilor înalte către 
care a condus-o cariera. 

Follower: 410 k

Instagram: @anuthida 

Particularități: Muzica 
este a doua ei pasiune. 
Rapper-ul Cro a angajat-o 
pentru videoclipul său pentru 
single-ul „todas”



Stiluri
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Îmi place de 9.913 ori

Performanțe sportive

Cu sandalele cu decorațiuni, 
stilurile sportive seamănă 
mai mult cu Săptămâna 
Modei decât cu terenul de 
fotbal și avansează spre 
poziția de preferate 
ale modei de zi cu zi.

1

2

2

4

1. Sandale cu nituri, Graceland, 119 LEI (Art. 1 210 986)

2. Sandale, Graceland, 99 LEI (Art. 1 210 663)
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Îmi place de 6.947 de ori

Fata cu flori

Mixul de stiluri par 
excellence! Pe de o parte, 
look-ul înflorat este 
întrerupt de sneakerii sport 
– pe de altă parte, florile 
de pe încălțăminte se 
armonizează perfect cu 
restul outfitului!

1. Sneaker, Graceland, 
119 LEI (Art. 1 102 659)

Daniela Herold

Nu doar zâmbetul larg, 

molipsitor, o face pe Daniela 

atât de simpatică – ci și stilul 

tinerei din Hamburg are un 

cuvânt de spus! Look-ul ei 

este jucăuș și spontan. 

Cu acest outfit cu rochia 

înflorată și chipul fericit al 

Danielei, buna dispoziție este 

garantată pentru privitor.

Followeri: 126 k

Instagram: @dani_nanaa

Blog: daninanaa.com

Particularități: Coffee-

Junkie, blogul ei a apărut 

online abia de doi ani – așa 

că putem spune că este un 

Newcomer de succes

1



Sandale, Graceland, 
89 LEI (Art. 1 210 600)

Sneaker, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 102 663)

Sărbătorește viața 
și cucerește-ți 

orașul împreună cu 
prietenele tale! 

Ritmul fierbinte al 
orașului te face să 
te ridici, în timp ce 

stilurile cool de 
încălțăminte precum 
platformele Court, 

Dandies și Studs te 
readuc relaxat 

înapoi pe pământ.  

Let‘s
Dance

24   SHOE FASHION
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Sneaker, Graceland, 89 LEI 
(Art. 1 102 605)

Loafer, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 144 634)

Platformele Court Dandies Studs
Încălțămintea perfectă pentru toți, care 
în ciuda aspectului lejer de sneaker, nu 
vrea totuși să renunțe la câțiva centi-
metri în plus. Grație tălpilor platformă, 
chiar și cu un stil relaxat, ieși excelent 
în evidență!

Pantofi cu șireturi, 
Graceland, 119 LEI 

(Art. 1 102 653)

Sneaker, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 102 659)

Sneaker, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 102 663)

Pantoful cu un aspect mai degrabă 
masculin primește o notă feminină 
datorită culorilor pastel fine și ale deta-
liilor precum canafi și fundițe. O ruptură 
de stil excelentă pentru o rochie de vară 
sau o completare cool pentru un 
look jeans!

Ușori și aerisiți: decorațiunile precum 
niturile și broderiile conferă sandalelor 
acel „ceva” care le transformă în high-
lighturile oricărui outfit. Fustele maxi 
și shorturile sunt partenerii perfecți 
de styling.

Slipper, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 144 623)

Slipper, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 144 627)

Slipper, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 144 624)

Dandy, Graceland,  
159 LEI (Art. 1 144 653)

Sandale, Graceland, 
89 LEI (Art. 1 210 600)

Sandale, Graceland,  
89 LEI (Art. 1 210 603)

Sandale, Graceland, 89 LEI 
(Art. 1 210 604)

Sandale, Graceland,  
119 LEI (Art. 1 210 617)
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A

COPENHAGA
Orașul stil

Design, trenduri fashion și cât mai mult Hygge – 
capitala daneză se transformă în punctul 

central al industriei modei. De pe 7 până pe 
9 august are loc Săptămâna Modei, care atrage 
modelele din lumea întreagă la un Smørrebrød 

în nord.

Punctul de întâlnire Nyhavn
Portul din Copenhaga este 
pivotul orașului. Aici găsiți 
numeroase restaurante rustice
și liniștite

Danezele 
preferă ținutele 
multicolore!
Strălucirea soarelui 
nu este garantată în 
Danemarca – lipsa 
acestuia fiind 
compensată de 
îmbinările de culori și 
highlighturile color ale 
starurilor Streetstyle

Cu bicicleta spre show-ul fashion
În timpul Săptămânii modei, 

jurnalistele revistelor de modă
și cumpărătoarele merg pe 

bicicletă spre prezentări

B
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weekend de la 10 la 18. La peste 70 de stan-
duri puteți gusta specialități daneze, 
printre care melcii cu scorțișoară și 
Smørrebrød. Astfel, puteți porni mai 
departe la cumpărături cu forțe proaspete. 
În Concept Store-ul Holly Golightly E   
iubitoarele de modă găsesc tot ce le-ar 
putea încânta inima, de la produse de  

înfrumusețare și accesorii, până la cele mai 
noi mărci și trenduri (Gammel Mønt 2, 
www.hollygolightly.dk). Nicio altă țară 
din Europa nu investește atât de mult 
în design ca Danemarca și nu este 
atât de sofisticată și conștientă de 
importanța calității în alegerea 
elementelor de interior. În Hay House 
F  pot fi achiziționate suveniruri

mici și mari pentru acasă 
(Østergade 61). D  

C openhaga este de mult timp o 
destinație iubită de turiști. Însă 
doar de câteva sezoane a deve-
nit și un oraș al modei. Motivul 

îl constituie numeroșii designeri noi pre-
cum Ganni, Stine Goya și Baum und 
Pferdgarten, care atrag modele și 
admiratori ai modei din toată lumea 
cu multitudinea de culori, feminitatea și 
comoditatea, transformând Copenhaga în 
noua Mecca a modei. Pe lângă mărcile 
cool, au răsărit și multe noi locații pentru 
cei interesați de modă. Aici aveți recoman-
dările noastre.

Copenhaga se află la mare, însă și 
canalele înguste din jurul portului Nyhavn 
a  merită vizitate. Multe bărcuțe poposesc 

aici și pleacă apoi spre următoarea atrac-
ție turistică, de exemplu statuia Micii 
sirene B . În cartierul turistic și de shopping 
Vesterbro se află hotelul Bertrams  

Guldsmeden. C  După o noapte în came-
rele confortabile, aici puteți lua cel mai 
gustos mic dejun din oraș (aproape totul 
este pregătit în casă) și apoi să închiriați o 
bicicletă din fața ușii pentru a descoperi 
orașul (Vesterbrogade 107, www.guldsme-
denhotels.com). Pe lângă galeriile de artă, 
restaurante și baruri, piața Kødbyens Mad 
& Marked D  este un punct de atracție deo-
sebit al districtului la modă Meatpacking. 
Din aprilie până la sfârșitul lui septembrie, 
piața aceasta se organizează în fiecare 

Sandale din piele,  
5th Avenue, 119 LEI  

(Art. 1 253 615)

Loafer din piele,  
5th Avenue, 179 LEI  

(Art. 1 145 645)

Sandale din piele,  
5th Avenue, 119 LEI  

(Art. 1 253 605)

Sandale din piele, 
5th Avenue, 229 LEI  

(Art. 1 171 610)

Look-ul de oraș
În Copenhaga descoperiţi cele mai frumoase 

locuri cu bicicleta sau pe jos, motiv pentru care 
comoditatea este esenţială. În Districtul 

Meatpacking se pot purta încălţări de seară, 
însă, bineînţeles, și sandale frumoase.

Aici puteți să
vă relaxați Camerele 
minunat decorate ale 

hotelului „Bertrams 
Guldsmeden” vă 

invită la visare

Modelul cunoscut 
cu un look nou 

Acest Streetstyle 
prezintă combinația 

nordică albastru-alb, 
reinterpretată cu 

dungi moderne 
scandinavice
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Sandale pentru primii pași, 
Cupcake Couture, mărimi 20-25, 

59 LEI (Art. 1 409 603)

Sneaker, Victory, mărimi 31-35, 
59 LEI (Art. 1 542 606)

Sneaker, Graceland, mărimi 
31-35, 89 LEI (Art. 1 530 615)

Sandale, Graceland, mărimi 
31-35, 69 LEI (Art. 1 540 609)

Sneaker, Cupcake  
Couture, mărimi 25-30, 

69 LEI (Art. 1 412 602)

Fashionistele lumii de mâine
Trendurile care le încântă pe mame se regăsesc 
deseori, într-o formă modificată, și în segmentul 
pentru copii. De la sneakeri cu petice colorate, 

sandale cu elemente sclipitoare, până la tricouri 
statement și pantaloni cu volane – stilul Mini-Me nu 
cunoaște limite. Indiferent dacă împărtășiți același 

look sau încercați fiecare câte un alt trend – în 
orice situație, trebuie să vă facă plăcere!
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Premergători, Bobbi-Shoes,  
mărimi 21-25, 69 LEI  

(Art. 1 404 607)

Sandale pentru primii pași din 
piele, Elefanten, mărimi 20-23, 

179 LEI (Art. 1 408 480)

Sandale cu scai, Victory,  
mărimi 25-30, 49 LEI  

(Art. 1 414 004)

Sneaker, Bobbi-Shoes, 
mărimi 21-25, 69 LEI  

(Art. 1 404 933)

Pantofi clasici, Bobbi-Shoes, 
mărimi 21-25, 69 LEI  

(Art. 1 404 409)

Trendurile celor mari există în sfârșit și pentru cei mici. Mamele 
și fiicele pot să-și împartă preferințele pentru suprafețele metalice 
și sclipitoare, petice și broderii pe sneakeri și sandale – în timp 
ce tații și fiii optează pentru tonuri de albastru și logouri statement. 
Outfitul potrivit cuprinde în acest look pentru parteneri, evident, 
și încălțămintea!

Safari coolness
La un moment dat, mulți copii ajung la punctul 

în care factorul coolness le influențează deciziile. 
Cu sneakerii în tonuri de albastru, de la cobalt până 

la marin, nu puteți da greș. Inclusiv sandalele 
robuste rămân în continuare în trend. În ceea 

ce privește stilul, copiii sunt mai degrabă 
aventuroși: bretele pentru pantaloni și geci 

din blugi – foarte cool!
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Sezonul nunților s-a deschis! Odată cu ziua 
cea mare, se apropie și întrebarea legată de 
outfitul perfect și accesoriile potrivite. Aflați 
ce look se potrivește cu tipul dumneavoastră 
și cu ceea ce v-ați dori.
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Mireasa modernă
Ea este trendsetterul absolut în rândul 
mireselor: aceasta deoarece fusta de 
culoare roz-deschis și centura statement 
sunt un eyecatcher, prin urmare și
pantofii pumps trebuie să aibă un look 
metalic care să atragă privirile.

Bohemian Girl
Romantică, visătoare și feminină – 
astfel ar putea fi descrisă o Bohemian 
Girl. Sandalele delicate și o coroniță
de flori în păr se potrivesc perfect 
ceremoniei, la fel ca și decorațiunile 
pentru mese în stil DIY.

Stilul clasic
Acest tip de mireasă nu lasă nimic la voia 
întâmplării. O fustă mare din tull și mătasea fac 
parte pur și simplu din echipamentul de bază. Totul 
este perfect armonizat, iar accesoriile delicate din 
aur completează outfitul. Aplicați și make-up-ul în 
tonuri ușoare de rosé – astfel visele cu prințese vor 
deveni realitate.

Peeptoe cu curelușe, 
Graceland, 99 LEI 
(Art. 1 164 602)

 Brăţară, 
 Tosh

Fard de pleoape, 
Clarins, „Lovely Rose“

Poșetă de petrecere, 
Graceland, 79 LEI 
(Art. 4 100 507)

Poșetă de petrecere,
Graceland, 59 LEI 
(Art. 4 103 606)

Sandale cu curelușe, 
Graceland, 119 LEI 
(Art. 1 185 824)

Pumps cu baretă, 
Graceland, 89 LEI  
(Art. 1 154 830)

 Fard bronzant,  
 Dr. Hauschka,  
 limitat

Cercei, 
Tosh 
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Noile trenduri la orice oră.
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✓  relaţii clienţi / hotline 

0800 800 315 (apel gratuit)

www.deichmann.com

OnlineShop_A4Einleger_RO.indd   1 03.06.16   09:39



www.deichmann.com

269LEI

1 716 463 · Mărime 41 – 45

210x270_SF_RO_SWYA.indd   1 16.02.18   15:52


