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About the 
magazine 
➠ Beau Monde Mirese is an 
interactive magazine that re-
flects the spirit and vision of 
385.000 people and it is based 
on the huge popularity of the 
well-known online community: 
www.miresici.ro. 
 
➠ A magazine full of  
wedding ideas, a rich source 
of inspiration for choosing  
the perfect wedding dress, 
smart planning tips and lots of 
surprises.



About the 
website 
www.miresici.ro - the complete guide for brides 
and weddings, connected to the most powerful community 
of brides in Romania. Developed on a forum structure  
and sustained by the most faithful profile community, 
miresici.ro is a reference point for a future bride  
concerned with the process of organizing a wedding. 

TARGET: brides-to-be planning their own wedding and 
former brides who give pieces of advice.

TRAFFIC AVERAGE 2016:

➠ 200.000 unique visitors per month 
 ➠ 800.000 page views per month
 ➠ 13.000 newsletter subscribers
➠ 32.000 facebook likes
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The perfect 
bride
 WEDDING INSPIRATION 
 ➠ The best organizer: planning 
smart is the key 
 ➠ Themes for the ceremony 
➠  real weddings & love stories   
➠ The most useful ideas for 
The Big Day 

FASHION & BEAUTY 
 ➠  The finest advice from experts 
(even for grooming the groom!) 

SHOPPING FOR THE BEST 
PRODUCTS
 ➠  Dresses & accessories 
 ➠  Wedding rings & jewelry 
 ➠  Flowers & favors

Voal Magnolia 
Atelier, 450 lei

Sacou Parlor,  
preț la cerere
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Rochie Athena Philip, preț la cerere
Cercei Borealy, 200 lei

Buchet Andreea Baniță  
Maître Fleuriste

Make-up: Tania CozMa

Hair STyling: Claudiu alex SârgHe

reTouCH: adrian MiHaiu
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SHOPPING

Cu predilecție pentru rochiile sofi sticate, 
din mătase, ce urmăresc linia corpului, 

înnobilate de șiraguri de perle și bijuterii 
încrustate cu diamante, aceasta este cu 
siguranță cea mai rafi nată dintre mirese.

anilor ’30
MIREASA

Rochie 
Rosa Clara, 

preț la cerere

Vază Squall, 
My House, 924 lei

Frances Farmer

Rochie Rime Arodaky, 
net-a-porter.com, 3.090 euro

Accesoriu capilar 
Magnolia Atelier, 700 lei

Pantofi  
Dolce&Gabbana, 

3.724 lei

Accesoriu capilar 
Parlor, 590 lei

Colier Mikimoto 
Kultho, 21.660 lei

020-021 shop mireasa 1.indd   18 28/11/16   13:59
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Cercei Pandora, 
1.999 lei

Rochie Innocenti 
Sposa, preț 

la cerere

Colier Carrera y 
Carrera, Kultho, 

28.800 lei

Rochie M 
Marquise, 
3.300 lei Rochie 

Pronovias, 
preț la cerere

Rochie Parlor, 
6.200 lei

Sandale Gucci, 
2.686 lei

Rochie Divine Atelier, 
preț la cerere

Rochie Otilia Brăiloiu, 6.000 lei

Rouge Allure Velvet, 
Chanel, 175 lei

Dahlia Divin Le Nectar de Parfum, 
Givenchy, EDP 50 ml, 436 lei

020-021 shop mireasa 1.indd   19 28/11/16   14:00
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Rochiile cu alură retro și lungime 
midi, în nuanțe sofi sticate de roz 
pudrat și arămiu, din dantelă sau 
brocart vor fi  puse în evidență 

de bijuterii statement, precum o 
pereche de cercei cu detalii fl orale.

Logodnă 

R
oc

ha

Cercei Cozette, 
preț la cerere

Geantă Moschino, 
preț la cerere

Pantofi  Casadei, 
Distinto, 2.985 lei

Inel Teilor, 2.139 lei

Botine 
Valentino, 
3.208 lei

Ceas 
Atlantic, B&B 

Collection, 
2.580 lei

Rochie MSGM, Casa 
Frumoasă Radisson 

Ladies, 3.087 lei

 Rochie Saint 
Laurent, 

Mengotti, 
13.320 lei

Rochie Valentino, 
20.141 lei

SHOPPING

024 shop logodna.indd   24 29/08/16   12:26
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O scurtă trecere în revistă a celor mai 
spectaculoși cercei care vin în 

completarea rochiilor de miresă.

Top 6 cercei

 V
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Cercei Teilor, 
23.589 lei

Cercei Pandora, 1.199 lei Cercei Annamaria Cammilli, Kultho, 24.079 lei

Cercei Teilor, 
11.805 lei

Cercei  Emporio 
Armani, Splend‘Or, 

581 lei

Cercei  
Borealy, 
300 lei
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Planning 
every detail
COUNSELORS  
 ➠ Planner, Florist, Photographer, 
Stylist, Make–up & Hair style artist 

WEDDING PLANNING 
 ➠  List of all related activities 
/ wedding budget / essential  
questions and answers 

RECEPTION
 ➠  Rafined flower bouquets /  
delicious wedding cakes / gorgeous 
decorations / perfect music

HONEYMOON
 ➠  Travel destinations / Q&As with 
tourism counselors and recent 
honeymooners

M I R E S E  -  N R .  2    2 0 1 6   83

1Adaptează culoarea!
Înainte de a debuta programul de 
pregătire a bronzului, trebuie să îți 

setezi un obiectiv realist: alegerea intensității 
în funcție de nuanța naturală a pielii tale. 
Singura ta preocupare în acest sens ar fi să 
eviți o culoare mult prea închisă, mai ales 
dacă ai pielea albă ca laptele. Nu de alta, dar 
contrastul cu rochia ar fi unul inestetic.

2Testează din timp!
Alege produsul cu care vrei să-ți 
nuanțezi pielea cu 1-2 luni înainte 

de nuntă și testează-l încontinuu! Cele mai 
importante două condiții ar fi să te asiguri că 
formula este una waterproof și că nu pătează. 
Un autobronzant progresiv este, de cele mai 
multe ori, cea mai bună soluție, deoarece te  
ajută să controlezi nivelul de nuanțare a pie-
lii. Cât despre textura produsului, spray-ul, 
de exemplu, este perfect pentru un bronz 
uniform, putând fi aplicat și în zonele mai 
greu accesibile. Pe piață găsești însă și creme 
autobronzante, geluri sau chiar uleiuri.

3Îngrijește pielea  
înainte!
Înainte de a aplica produsul pe piele, 

îți recomand un ritual dublu de exfoliere și 
de îngrijire a pielii. Începe printr-un periaj 
uscat, folosind lufa, continuă sub duș cu 
o mănușă abrazivă sau cu un scrub, apoi 
hrănește-ți pielea cu o cremă ultrahidratantă. Fo
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Cum expunerea la razele soarelui 
sau la lămpile UV nu este 
sănătoasă, nu rămâne decât 
varianta bronzului artificial.  
Iată câteva reguli simple de care 
trebuie să ții cont dacă nu vrei ca 
bronzul să migreze spre ridicol în 
ziua nunții.  
TEXT: MĂDĂLINA IONESCU

Abia apoi poți aplica fără riscuri autobron-
zantul, masând bine. În ceea ce privește 
tenul, exfoliază-l cu o formulă blândă sau 
printr-un peeling cu enzime, care să dizolve 
imediat celulele moarte de la suprafața pielii.

BRONZ
Epoca de

în acele regiuni ale corpului (coate, genunchi, 
glezne, încheieturi, subraț etc.), înainte să 
aplici autobronzantul.

5Protejează bronzul!
Cel mai bine pentru tine și pentru as-
pectul pielii tale este să aplici formula 

cu două zile înainte de nuntă, astfel încât să 
te asiguri că acesta nu migrează pe rochia de 
mireasă. Trebuie să știi că bronzul „la cutie“ 
este ușor incompatibil cu soluțiile folosite în 
tratarea piscinelor – deci ferește-te să înoți 
înainte de ziua cea mare – și că transpirația 
curăță formula din jurul porilor prin care 
iese, așadar ai grijă să nu te forțezi prea tare 
la sala de fitness. Și pentru că un bronz fru-
mos este unul strălucitor, optează pentru o 
loțiune de corp satinată, care va reflecta fru-
mos lumina, conferind astfel pielii un aspect 
fondant. Pentru ten, îți recomand o pudră 
bronzantă cu miniparticule strălucitoare, cu 
care să-ți sculptezi pomeții și zona T, acele 
regiuni ale chipului în care soarele „te sărută“ 
cel mai repede.

4Anticipă  
dezastrele!
De cele mai multe ori, zonele în care 

pielea este foarte subțire capătă o nuanță ușor 
portocalie. Pentru a evita însă acest risc, poți 
aplica suplimentar o cremă hidratantă doar 

Trebuie să știi  
că bronzul «la  

cutie» este ușor  
incompatibil cu 

soluțiile folosite în 
tratarea piscinelor.
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BEAUTY ESENȚE

Perechea ideală
Look grațios
Dacă ți-ai ales o rochie și accesorii care îți 
evidențiază feminitatea, acordurile olfactive 
pe bază de buchete � orale ți se potrivesc cel 
mai bine, deoarece pot deveni o extensie a 
personalității tale. Combinațiile de iasomie, 
tranda� r și ylang-ylang sunt considerate 
cele mai grațioase în parfumeria modernă, 
însă poți opta și pentru variante pe bază de 
gardenie, tuberoză și � ori albe.

Ipostază jucăușă
Rochia ta de mireasă are un stil atipic, ușor boho, și 
este accesorizată cu piese originale? Ei bine, atunci îți 
poți „pipera“ optimismul și spontaneitatea cu o esență 
fructat-� orală. Alege note efervescente de grepfrut, 
liliac, lemn de santal, paciuli sau cașmir și o să te simți 
perfect în ziua cea mare!

 Flora Chic, 
Artistry, Amway, 

EDP, 50 ml, 
amway.ro, 
318,55 lei 

 Sweet Like Candy, 
Ariana Grande, EDP, 

50 ml, Douglas, 205 lei

 One Gold, Calvin 
Klein, EDT, 

100 ml, 228 lei 

 Want Pink Ginger, 
DSquared2, EDP, 

50 ml, 316 lei

 Hortense, Rancé, 
EDP, 50 ml, 

Beautik Haute 
Parfumerie, 

530 lei 

 Amsale    

 Agnes B 

 Very Irresistible 
Sparkling 
Edition, 

Givenchy, 
EDT, 50 ml, 

Marionnaud, 
354 lei  Deep Euphoria, Calvin Klein, 

EDP, 50 ml, 323 lei 
 Fleur de Parfum, Chloé, 

EDP, 50 ml, 341 lei 
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chip perfect

  8 PRODUSE RECOMANDATE  
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chip perfect
Exfolierea este cheia și în cazul unui ten tern. 
Deși se vehiculează că această procedură nu 
trebuie făcută pe un ten acneic, deoarece așa 
se întinde infecția către alți pori, o variantă 
chimică sau pe bază de laser poate aduce 
vindecarea. De regulă, produsele care luptă cu 
acneea usucă pielea, ceea ce e OK, deoarece 
așa sunt nimicite bacteriile. Pe de altă parte, 
deshidratarea pielii conduce la iritații și la 
mai mult sebum, iar asta conduce, din nou, 
la apariția pustulelor. Este un cerc vicios care 
poate �  înfruntat prin exfoliere combinată cu 
un tratament care distruge microbii.
Sunt mai multe tipuri de peelinguri, în 
funcție de tipul tenului și de recomandarea 
dermatologului. Cele mai super� ciale sunt cele 
pe bază de acizi diluați, alfa-hidroxilici. Apoi 
urmează cele medii, chimice, care se realizează 
în cabinetul medicului. Există și exfolierile 
mecanice, cu ajutorul produselor de tip scrub, 
sau microdermabraziunile. Iar peeling-urile 
profunde se bazează pe substanțe chimice mai 
agresive, ca fenolul. Cel de tip laser, în schimb, 
este considerat cel mai natural și mai regenerant, 
datorită luminii - agentul care produce exfolierea 
-, care stimulează � broblastul, celula care 
dă naștere colagenului și elastinei. Pe lângă 
formulele deja existente pe piață, ai acum la 
dispoziție și gadgeturi de skincare, precum periile 
care ajută la curățare și demachiere, facilitând o 
exfoliere blândă, folosirea lor reducând nevoia 
unui peeling mai invaziv.

 Mască Silver 
 Peel-o�  Purifi er, 

 StriVectin, 
 Sephora, 259 lei

 Mască Peel-O� , 
 Mineralium Dead Sea, 
 mineralium.ro, 75 lei 

 Exfoliant Peel Me 
 Perfectly, Givenchy, 

 184 lei 

Aparat de 
curățare a pielii, 
Mia 2, Clarisonic, 
Sephora, 727 lei

Gel exfoliant 
Skin Perfecting 

2% BHA, 
Paula’s Choice, 

146 lei

Gel exfoliant AHA/BHA Exfoliant 
Cleanser, Murad, Sephora, 161 lei
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 Intră pe www.miresici.ro și vei afla cele mai noi tendințe de beauty.

 Cum să fii o mireasă și mai frumoasă, astfel încât 
invitații la soare să se poată uita, dar la tine...

083 Beauty intro.indd   85 26/11/16   08:07
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Make-up: Eyeliner 
clasic cu tentă  

glamour, asociat cu 
buze nude şi pomeți 

conturați discret,  
în tuşe de bronz.

Hair: Împletitură 
sofisticată, dar lejeră.

088-092 Pictorial beauty 2.indd   92 06/06/16   17:06

M I R E S E  -  N R .  1    2 0 1 6   79

SWEET ANGEL
Un look angelic, 
compus numai  
din nuanțe nude  
și iluminator.

beauty

078-082 Pictorial beauty.indd   79 06/06/16   17:00

Rochie Divine Atelier, 
preț la cerere

Cercei Borealy, 150 lei

058-069 Pictorial moda.indd   65 29/08/16   13:20
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BEAUTY QUEEN
Accentul cade pe 

buze într-o nuanță  
saturată de prună, 

machiajul ochilor 
rămâne minimal.

078-082 Pictorial beauty.indd   80 06/06/16   17:00



Our unique 
readers
WOMEN, BRIDES-TO-BE, 
20-35 YEARS OLD  
 ➠ High and medium income & 
high education
 ➠ Opinion leaders and influences 
 ➠ Deeply involved in online  
communities
 ➠ Highly informed
 ➠ Open–minded
➠  Strong and creative personality
➠  Begin planning a year before 
their wedding date

42

Rochie Divine Atelier, preț la cerere
Cercei Borealy, 299 lei
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BBM Mirese: Cum v-ați cunoscut?

A.M. Barnoschi: Ne-am cunoscut în urmă cu un an, la o piscină din 

Otopeni, unde aveam o fi lmare. Pentru că trebuia să lucrăm împreu-

nă în acea zi, evident, am făcut cunoștință. Așa a început totul. Am 

ținut legătura pe Facebook și, pentru că el avea la profi l o poză cu un 

copil, l-am întrebat dacă are copil. L-a amuzat întrebarea mea și mi-a 

spus că băiețelul din fotografi e este nepotul lui. După puțin timp am 

făcut schimb de numere de telefon și am continuat să vorbim și la te-

lefon. Nu mă gândeam atunci că, după un an, voi vorbi într-un inter-

viu despre acea întâlnire și despre el ca despre iubitul meu. :)

BM Mirese: Cât a durat până când ați devenit pereche?

A.M. Barnoschi: Timp de o lună am ieșit în oraș pentru a ne cunoaș-

te mai bine. Am ieșit la un suc, la fi lm, am mai vorbit pe Facebook și 

așa am început o relație.

BM Mirese: Cum este iubitul tău? Spune-ne care este lucrul pe care-l 

apreciezi cel mai mult la el.

A.M. Barnoschi: Este foarte charismatic. Cu mine este extrem de 

atent și de grijuliu. De exemplu, nu îmi place să gătesc, așa că găteș-

te el pentru mine. Și apreciez foarte mult la el faptul că mă iubește 

necondiționat, că nu mă înșală și că ar face orice pentru mine. Știu 

acest lucru – și nu din vorbe, ci din felul în care se poartă.

BM Mirese: Care este cel mai frumos lucru pe care ți l-a spus iubitul 

tău vreodată?

A.M. Barnoschi: Îmi spune multe lucruri frumoase, în fi ecare zi. Mă 

simt copleșită de dragostea lui, pe care mi-o arată cu fi ecare gest, cu 

fi ecare vorbă. Mi-amintesc că am mers la o petrecere și, înainte să ie-

șim din casă, s-a uitat la mine și mi-a spus: „Tu nu îți dai seama, dar 

vei fi  soția mea”. Felul în care a spus-o, natural și fi resc, momentul, 

care era unul banal, oarecare, au făcut ca acea frază să fi e încărca-

tă de valoare. Eu am perceput-o ca pe un compliment foarte frumos. 

M-a surprins felul în care a spus că eu sunt femeia potrivită pentru el.

BM Mirese: V-ați logodit, cum te-a cerut de soție?

A.M. Barnoschi: Nu m-a cerut de soție la modul declarativ, dar am 

primit cadou un inel foarte sugestiv de Crăciun. Nu mă așteptam, m-a 

luat prin surprindere cu acest cadou. Inelul seamănă cu o verighetă în 

care este încastrată o piatră.

BM Mirese: Ați stabilit deja data nunții?

A.M. Barnoschi: Nu încă. :)

BM Mirese: Ești genul care și-a dorit de mică să fi e mireasă sau mai 

degrabă nu?

A.M. Barnoschi: Ca majoritatea fetițelor, îmi doream să cresc mai re-

pede doar ca să fi u mireasă „când voi fi  mare”. Copil fi ind, eram fasci-

nată de prințese. Îmi doream să port rochia aceea albă, spectaculoa-

Rochie Divine Atelier, preț la cerere
Accesoriu capilar, Magnolia Atelier, 260 Lei

Inel Borealy, 250 Lei

038-047 CoverStory.indd   44 06/06/16   16:42
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ca-n fi lme!
O nuntă

Oana & Vlad

Se știu de pe la 20 de ani, dar în acea perioadă se priveau cu ochi 
total dezinteresați. Viața i-a purtat în direcții opuse și s-au reîntâlnit 
după vreo șase ani, un pic mai maturi și foarte schimbați unul în 
ochii celuilalt. În timp, Oana și Vlad au înțeles că le este foarte 
bine împreună și, după patru ani, au fost pregătiți să întemeieze o 
familie. Îndrăgostită de muzică, � lme bune și călătorii, Oana este 
Senior Brand Manager, „norocoasă să lucrez în una dintre cele mai 
frumoase industrii, cea de beauty, � ind pasionată de ceea ce fac și 
îndrăgostită de brandurile pe care le păstoresc“. Soțul ei iubește 
natura și sportul, în special kitesurf-ul, îi plac lucrurile simple și 
muzica bună. „Vlad este antreprenor și vine mereu cu o nouă idee 
de business, pe care de cele mai multe ori o pune și în practică, dar 
visul lui este să ne mutăm pe o plajă și să ne bucurăm de mare, soare 
și vânt“, ne povestește Oana, cu zâmbetul ei adorabil.

Decor inspirat de sălile de cinema, prăjituri 
cu răvașe având replici celebre din filme, invitație 
de nuntă precum un afiș cinematografic și muzica 

de pe coloana sonoră a unor filme dragi – 
așa a fost nunta lor, Oana și Vlad, doi oameni 
frumoși, demni de rolurile principale ale unui 

film de dragoste.  TEXT: CRISTINA NICOLAE

Vrei să fi i soția mea?
„Cererea în căsătorie a avut loc într-un moment total neașteptat, 
în stilul foarte direct al lui Vlad – în bucătăria noastră, într-o seară 
absolut normală, la cină… Un simplu Vrei să � i soția mea?, alături 
de cel mai frumos inel de logodnă. Bineînțeles că am sărit în sus 
de bucurie!“, își amintește Oana. „Mulți dintre prieteni știau! Se 
pare că inelul fusese cumpărat cu ceva timp înainte și toți așteptau 
să mi-l dea, iar el nu găsea momentul perfect.“ Părinții i-au 
susținut și au fost extrem de fericiți. „Pot spune că la acest capitol 
suntem amândoi foarte norocoși, � indcă avem cei mai buni părinți 
din lume!“
Fiecare dintre miri a avut parte de o petrecere de burlăcie: „A lui a 
fost varianta clasică, a mea, mulțumită prietenelor mele minunate 
și creative, a fost varianta wow și am avut parte de o ședință foto 

074-075 RW 2.indd   74 06/06/16   16:57
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MarineBlue
Georgiana & Alin

Visătoare, creativă, romantică, Georgiana este beauty editor la o 
revistă pentru femei și wedding planner la Lemon Chic Events, 
companie pe care a în� ințat-o împreună cu două bune prietene. 
Alin, director media la o � rmă de publicitate, este mai pragmatic, 
„nu se hrănește deloc cu vise, iar când vrea ceva, este genul care 
acționează rapid pentru a obține ceea ce își dorește. Ne completăm 
reciproc și, tocmai de aceea, deși suntem împreună de nouă ani, 
învățăm mereu lucruri noi unul despre altul (și unul de la celălalt!), 
mai ales de când îi avem și pe cei mici, Ilinca-Zia și Ivan Petru“.
Georgiana este cea care s-a ocupat de organizarea nunții. „Nu mi-aș 
dori să schimb nimic la acea zi! Am avut parte de cel mai senin cer, 
am fost mai relaxați ca niciodată. Mă așteptam să � u stresată și pe 
grabă, mai ales că eram și cu fetița pe care o alăptam, dar totul a ieșit 
perfect. Am dansat și ne-am distrat cu cei 160 de invitați până la 7 
dimineața“, povestește Georgiana.

Inițial amici, după cinci ani iubiți
S-au cunoscut la petrecerea lui de majorat, însă pe atunci nu aveau 
deloc ochi unul pentru celălalt. Timpul a trecut, drumurile lor 
s-au tot intersectat, chiar au petrecut câteva vacanțe împreună 
cu prietenii la munte, � ecare � ind în altă relație. „Nu mi-a trecut 
niciodată prin minte că el va �  soțul meu. Nici măcar atunci când 

Soare, detalii cu temă acvatică, scoici și felinare – pentru că iubesc 
amândoi vara și plajele cu nisip și ape limpezi, Georgiana și Alin au avut 

o nuntă marină, exact așa cum și-au dorit!  TEXT: CRISTINA NICOLAE

mi-a dat numărul său de telefon să mai stăm de vorbă. Partea 
interesantă este că eu l-am băgat atunci în memoria telefonului ca 
să nu se simtă jignit. Am mai dat peste numărul lui în agendă, dar 
ceva m-a făcut să nu îl șterg“, ne spune amuzată Georgiana.
S-au reîntâlnit de ziua ei, împlinea 24 de ani. Un bun prieten a venit 
la petrecere și cu Alin. Au � irtat toată seara, iar peste o săptămână 
au plecat cu gașca la mare, unde au petrecut două zile împreună. 
„Inițial, i-am spus că nu sunt pregătită să începem o relație. Se 
întâmpla totul prea brusc, eram luată prin surprindere, dar Alin nu 
s-a lăsat intimidat de refuzul meu și l-am admirat pentru asta.“
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ÎN AER LIBER

Avantajul unei nunți în grădină 
este acela că invitații vor avea 
multe zone în care pot savura 
atmosfera feerică a celui mai 

frumos eveniment din viața voastră: în 
foișor, la mesele aranjate festiv, la zona 
barului, pe băncuțe sau sub umbrare. 
Depinde de voi cum vă doriți amenajarea 
grădinii – spațiul vă permite să vă jucați 
cu ideile. Iată câteva sugestii pentru o 
petrecere de nuntă în grădină!

Folosiți semne pentru orientare 
În funcție de cât de mare sau întor to-
cheată este grădina sau chiar și numai 

O grădină cu copaci bătrâni, decoruri shabby-chic, 
limonadă și felinare – iată un loc perfect pentru 

un eveniment de neuitat. Dacă îți dorești o nuntă 
relaxată, romantică, fără rigoarea impusă de 

saloanele tip ballroom, cu candelabre imense, 
scaune îmbrăcate în huse de satin și covor roșu, 

nunta în grădină este ceea ce ți se potrivește 
cel mai bine.  TEXT: CRISTINA NICOLAE
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pentru că dau bine, montați diverse 
plăcuțe cu semne spre diferite direcții. 
Invitații vor    astfel ghidați către locurile 
potrivite și veți    siguri că   ecare ajunge 
unde trebuie. Pe o tablă neagră, montată 
pe un rastel, puteți scrie câteva cuvinte 
de mulțumire celor care vă calcă pragul.

Party de seară
Începeți petrecerea cât mai târziu posibil, 
ca să se răcorească. La 7 seara poate    
încă zăpușeală în zilele caniculare, iar 
mai devreme de atât căldura este oricum 
prea greu de suportat în aer liber pe timp 
de vară. Nu vă faceți griji – vă așteaptă 

o noapte întreagă de distracție. Dacă nu, 
asigurați zone umbrite, cereți umbrele 
mari sau chiar ventilatoare speciale cu 
pulverizator cu apă pentru exterior.

„Îmbrăcați” copacii de sărbătoare
Decorați-i cu ajutorul panglicilor, 
ghirlandelor cu � uturi, inimioarelor sau 
� orilor din hârtie. Nu uitați să adăugați 
pe ici, pe colo lumânărelele, ghivece 
cu lavandă, colivii sau alte elemente 
decorative. Fiind o petrecere în aer liber, 
vă puteți baza pe pom pom-urile din 
hârtie colorată, care dansează frumos în 
adierea vântului.

PARTY
Garden
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 Decorațiuni, daruri și recomandări 
 pentru o nuntă de cinci stele 
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Dispunerea meselor
Amplasamentul meselor îl veți face în 
funcție de spațiul disponibil, de forma 
locului de desfășurare a petrecerii, dar și 
de preferințele voastre. Puteți alinia mai 
multe mese într-un șir lung sau le puteți 
așeza dispersat, la distanțe diferite una de 
cealaltă. Renunțați la husele cu funde, dar 
decorați scaunele cu buchețele de flori.

Meniu de vară
Alegeți un meniu mai ușor, fiindcă 
sarmalele cu smântână sau garniturile cu 
maioneză nu sunt tocmai ușor de digerat 
vara, când este foarte cald. Salatele, peștele, 

„Începeți petrecerea 
cât mai târziu 
posibil, ca să se 
răcorească. La 7 
seara este încă 

zăpușeală, iar mai 
devreme căldura este 

prea greu de  
suportat în aer liber.

fructele de mare, înghețata, un tort ușor  
din fructe și toate culorile nebune în 
cocktailuri – iată meniul ideal al unei 
petreceri de vară  în grădină! 

Multă apă
Asta va dori toată lumea, într-o zi 
caniculară! Așadar, așezați pe mese carafe 
cu apă, iar dacă vi se pare prea simplu, 
adăugați fructe, pentru un efect maxim. 
Carafele cu apă în care plutesc felii de 
lime, portocale, lămâi sau kiwi vor aduce 
prospeţime decorului, gust plăcut și vă 
vor răcori invitaţii.  
Băutura trebuie să fie neapărat rece și 
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Cuba
Dacă ceea ce căutați pentru luna voastră de miere este să vă 
distrați și să aveți parte de experiențe cu totul deosebite, atât 
din punct de vedere cultural, cât și în ceea ce privește obiectivele 
turistice, arhitectura colonială și peisajul minunat, trebuie să 
ajungeți în Havana, capitala Cubei, unul dintre cele mai atractive 
orașe din America Latină. Este genul de oraș impregnat de 
propria istorie, în care veți �  cu siguranță hipnotizați de atmosfera 
tradițională a ritmurilor de salsa, de aroma cocktailurilor și a 
bucătăriei cu speci� c cubanez, mixul incredibil de nou și vechi, 
parfumul trabucurilor și briza mării. Ce puteți vizita: Museo de 
la Revolución; Paseo del Prado, considerată cea mai frumoasă 
stradă din Havana; Catedrala San Cristóbal; Gran Teatro de 
la Habana; Museo Nacional de Bellas Artes; Castillo de San 

Salvador de la Punta; Cristo de La Habana, statuia lui 
Iisus, de 20 de metri, care domină orașul și 
seamănă cu cea din Rio de Janeiro; Plaza de 

Armas, împânzită de cafenele și 
restaurante; Callejón de Hammel, 
locul ideal pentru a te trezi în 

mijlocul unei adevărate � esta de 
rumba în plină stradă. Închiriați o 

mașină din anii ’50 și vizitați piațetele 
colorate sau plajele cu nisip alb și 
mătăsos El Megano, Santa Maria del 

Mar, Guanabo și Tarara, a� ate la 
numai 20 de minute de Old Havana.

Elveția
Dacă sunteți pasionați de iarnă și de 
sporturile acestui anotimp, atunci 
Elveția este destinația ideală pentru 
voi în luna de miere. Cazați-vă la o 
cabană în apropiere de pârtie sau la 
un hotel-palat, unde oaspeții sunt 
tratați regește, și vă puteți bucura 
din plin de sporturile de iarnă: schi, 
snowboard, schi alpin. Și ce poate �  
mai frumos, după ce vă petreceți o zi 
întreagă pe pârtie, decât să vă încălziți seara 
în fața unui șemineu, cu o cană de vin � ert sau de 
ceai în mână? Păduri alpine, lacuri magni� ce, castele ca în basme, 
arhitectură încântătoare, peisaje de poveste, multă adrenalină 
și cea mai bună ciocolată din lume – Elveția are o frumusețe 
aparte! În plus, este o țară foarte primitore, curată, plină de 
nou și vechi, unde tradițiile și obiceiurile sunt un stil de viață. 
Ce puteți vizita: regiunea Berna Superioară, unde puteți face o 
drumeție de la satul tradițional din Grindelwald, până la Platoul 
Schynige. O călătorie cu trenul spre ghețarii de pe Jungfraujoch, 
stația de tren la cea mai mare altitudine din Europa, vă va oferi 
una dintre cele mai spectaculoase excursii. De pe platforma 
Jungfraujoch-ului veți vedea spre nord jumătate din Elveția, cu 
peisajele sale uimitoare și orizontul ondulat de vârfuri alpine. 
Vizitați apoi Eispalast (Palatul de Gheață) și Terasa Sphinxului, 
cu o priveliște spre vârfurile Mönch și Jungfrau.

102-103 travel winter honeymoon.indd   103 26/11/16   08:13

M I R E S E  -  N R .  2    2 0 1 6   99

Fo
to

: ©
 G

u
li

v
er

/t
h

in
ks

to
ck

, 1
23

 r
F,

 P
r

Buchetul poșetă
Mai mic sau mai mare, oval, 
pătrat sau rotund, buchetul 
acesta imită forma unei poșete 
și are atașată o baretă, care se 
poate purta pe braț.

BUCHETE

În funcție de rochie, de temă, de loc și de anotimp, 
buchetele de mireasă vin într-o mare varietate de 
forme și culori. Iată cele mai cerute dintre ele. 

Buchetul cascadă
Din buchetul propriu-zis 
atârnă ghirlande de flori, 
împletite cu panglici sau plante 
decorative, astfel încât se 
creează iluzia unei cascade. 

Buchetul rotund
E compact, rotund și poate 
fi realizat din diverse flori. 
Tulpinile pot fi învelite în  
material pentru o mai bună 
prindere sau pot fi lăsate libere. 

Buchetul mini
De regulă se folosește un 
singur tip de flori, deoarece 
buchetul este mic și discret. 
Se pretează pentru flori de 
primăvară, gingașe. 

Buchetul semilună
Este un buchet bogat, din flori 
diferite și cu o formă nedefinită 
clar. Diverse fire și flori atârnă în 
dreapta și în stânga, aducând vag 
cu o semilună. 

Buchetul sceptru
Cozile florilor se lasă mai lungi decât la buchetele obișnuite, 
buchetul semănând astfel cu forma unui sceptru, mai ales când nu 
este foarte mare.

Buchetul lacrimă
Este un mix între buchetul 

rotund și cel cascadă, forma sa 
sugerează o lacrimă. Practic, 

este un buchet rotund alungit 
în una dintre părți. 

Buchetul wild
Are o formă asimetrică și este 
format din flori diferite, plante 
decorative, uneori și mici 
fructe, creând senzația de flori 
proaspăt culese. 
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începutul unui nou drum
Căsătoria,

Un  drum în doi, în care alegeţi 
împreună (așa cum aţi exersat 
deja în organizarea nunţii), 
împărţiţi lucruri, împărtășiţi 

păreri, găsiţi numitorul comun și vă 
modelaţi unul în armonie cu celălalt. 
Faceţi planuri, creaţi vise și o lume nouă, 
a voastră.

Căsătoria înseamnă să construiești 
spaţiul care să vă reprezinte pe voi 
amândoi, în care să vă simţiţi iubiţi, 
apreciaţi, în care vă regăsiţi, sunteţi voi 
înșivă. De acum creaţi casa voastră, cu 
amintirile și realizările voastre, iar un nou 
început înseamnă schimbări și lucruri noi.

Schimbarea poate începe chiar cu 
dormitorul, este locul în care vă spuneţi 
noapte bună, visaţi, vă reîncărcaţi bateriile.

Pentru că un început nu 
este întotdeauna ușor, 

Praktiker a pregătit 
pentru voi un voucher 

care să vă ajute să 
pregătiți casa voastră 
și venim și cu câteva 
idei de amenajare a 

dormitorului.

O lenjerie de pat 
pentru voi doi.

Livingul este spațiul 
în care vă primiți 

prietenii. Îl puteți înnoi 
cu un mobilier modern.

Nu uitați să imorta-
lizați evenimentele 
importante și să le 
păstrați la loc de 

cinste. Recomandăm 
un set de trei 

rame foto.
Câteva perne decorative vor înveseli orice atmosferă.  

Completați aspectul camerei cu un covor în trend.
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dulciurile speci� ce Sărbătorilor, merișoarele 
sau ghindele sunt detalii decorative care pot 
înfrumuseța invitațiile. Poți face apel la cele 
mai dragi personaje de iarnă: brăduți simpli 
sau împodobiți, globuri, el� , elani, oameni 
de zăpadă sau alte elemente asemănătoare 
prezente printre decorațiunile de Crăciun. 
Îmbinarea dintre roșu și verde va păstra nota 
aleasă. Cu siguranță veți avea o nuntă de ne-
uitat căsătorindu-vă în această perioadă!
Iarna este un moment ideal pentru recepțiile 
și petrecerile organizate în interior, în sălile 
puse la dispoziție de marile hoteluri. Astfel 
de evenimente cer, de cele mai multe ori, cod 
vestimentar black tie, așa că invitațiile trebuie 
să � e mai formale. Ar �  frumos să le trimiți 
oaspeților tăi invitații care să le transmită 
mesajul pe o hârtie elegantă, dintr-un carton 
gros, alb-perlat, cu elemente ieșite în relief, 
iar caligra� a și literele să � e negre sau bleu-
marin. O altă combinație, mai caldă, poate �  
cea de alb cu auriu, ce va imprima o dimensi-
une glamour petrecerii anunțate.
O nuntă la palat are nevoie de invitații pe 

Albul sclipitor al zăpezii, bleu, 
ivoire, argintiu și auriu precum 
beteala de Crăciun, dar și ver-
dele brazilor sau roșul aprins – 

aceasta este paleta de culori pentru invitațiile 
de nuntă inspirate de anotimpul rece.
Decorate cu � ori de gheață, fulgi de nea, 
steluțe și cristale, va �  di� cil să alegi dintre 
numeroasele modele! Pentru o nuntă elegan-
tă, o invitație care surprinde ra� namentul și 
sclipirea cristalelor de gheață este exact ceea 
ce cauți! Completează imaginea perfectă 
ambalând invitația într-un plic sidefat sau 
leag-o cu o panglică din satin.
Îți organizezi o nuntă în stil vintage? Optea-
ză pentru invitații ivoire, cu textură catifelată 
și dantelă crem aplicată. Broderia � nă de 
dantelă amintește de dansul fulgilor de nea. 
Iar dacă alegi să îți faci invitații handmade, 
poți folosi elemente precum imagini vechi cu 
un decor de iarnă, candelabre, � ori din măta-
se bleu sau roz-pal și accesorii brumării.
Dacă ați stabilit să vă căsătoriți în preajma 
Crăciunului, conurile și ramurile de pin, 

ORGANIZARE  

FO
TO

: V
ix

y.
ro

, T
he

W
ed

di
ng

Sh
op

.ro
, I

nv
ita

tii
-c

ou
tu

re
.co

m
, P

re
m

iu
m

ca
rd

s.
ro

, N
up

tia
lis

.ro
, A

si
ris

.ro

Când iubești iarna, mirosul zăpezii, 
frumusețea ninsorii și a copacilor 
încărcați de omăt, atunci o nuntă 

organizată în acest anotimp poate 
deveni pur și simplu un basm 

feeric. Inspiră-te din atmosfera 
iernii pentru decor și păstrează 
nota aleasă asortând invitațiile 
de nuntă cu strălucirea acestui 

sezon. TEXT: CRISTINA NICOLAE

❆

măsură! Trimite-ți oaspeții în atmosfera de 
bal folosind invitații pe hârtie „îngălbenită 
de vreme“, scrise cu cerneală și stilou. Textul 
poate conține un sonet sau un început de 
poveste precum „A fost odată ca niciodată…”. 
Să ne imaginăm: fulgii de nea, mirii așezați 
între blănuri și pături de lână, în sania trasă 
de cai pe stratul gros de zăpadă, fuioare de 
abur ce se ridică din nările tremurânde, pomii 
împodobiți cu luminițe... Ce poate �  mai fer-
mecător pentru o mireasă care adoră iarna?
Steluțele ar �  perfecte pentru o nuntă de în-
ceput de an. Așezate pe lângă textul invitației 
(sau chiar dând forma acesteia), vor oferi un 
plus de farmec și magie. Leagă invitația cu o 
panglică albastră, gri metalizat sau argintie.
Iarna este unul dintre cele mai romantice 
anotimpuri ale anului, numai bun pentru 
cuplurile care decid să își unească destinele 
de Ziua Îndrăgostiților, � e că îi spunem 
Dragobete sau Valentine’s Day. O invitație 
cu fundiță de voal alb, sclipici și inimioare va 
surprinde cel mai bine dragostea împlinită și 
feeria zăpezii.

�nvi��ţii❆ ❆
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de iarnă
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1. Vixy.ro  2. TheWeddingShop.ro  
3. Invitatii-couture.com  4. Premiumcards.ro

5. Nuptialis.ro  6. Asiris.ro
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Sri Lanka
Dacă vreți să alegeți un loc cald, atunci Asia este destinația 
potrivită! Ce poate �  mai tentant decât să vă începeți viața de 
proaspăt căsătoriți în Sri Lanka, țara-insulă din sudul Indiei, 
renumită pentru vestigiile sale istorice, templele budiste, terapiile 
pentru relaxare (ayurveda), peisajele miri� ce și unele dintre cele 
mai frumoase plaje din lume? Veți găsi în Sri Lanka un adevărat 
paradis verde, oameni primitori și bucuroși să vă arate frumusețile 
răpitoare și incontestabile ale țării lor, tradițiile culturale, templele 
impunătoare, plantațiile nesfârșite de ceai, grădinile de ierburi 
și condimente, plajele superbe străjuite de palmieri. Aceasta 
este țara unde oamenii știu să � e fericiți și, cu siguranță, este 
alegerea perfectă pentru luna de miere. Ce puteți vizita: orașul 
sacru Anuradhapura; marile statui din piatră ale lui Buddha din 
Polonnaruwa; Templul Dintelui, cel mai important loc sfânt din 
Sri Lanka; Templul Seema Malaka; Sigiriya sau Piatra Leului, 
un uimitor sit arheologic, cu cele 1200 
de trepte și multe maimuțe; 
orfelinatul de elefanți de 
la Pinnawala, unde veți 
vedea cum sunt hrăniți 
cu biberonul puii; 
orașul Kandy, pentru 
renumitele spectacole 
de muzică și dansuri.

Mauritius
O altă insulă superbă a� ată în largul coastelor continentului african 
și în sud-vestul Oceanului Indian este Mauritius. Soare puternic, 
ape turcoaz, plaje cu palmieri și nisip � n, plantații de trestie de 
zahăr cât vezi cu ochii, vegetație luxuriantă, explozie de culori în 
hainele localnicilor, o senzație de liniște și pace, oameni zâmbitori 
și amabili, hoteluri elegante – iată doar câteva dintre atuurile 
acestei destinații de vis. Puteți face scuba diving sau snorkeling, 
pentru a admira diversele specii de corali și peștii tropicali colorați 
care vin până aproape de mal. Vă vor încânta dansurile tradiționale 
din Mauritius, cu in� uențe din Africa continentală, cu ritm alert 
și cântece vesele. Mauritius este un exemplu de armonie în religie 
(hinduism, catolicism, islamism, protestantism și budism) și între 
diferitele rase umane care trăiesc aici (indieni, chinezi, europeni și 
populația creolă – care este un mix între africani și europeni). Ce 
puteți vizita: Templul hindus Grand Bassin; Port Louis, capitala 
insulei; muzeul Blue Penny; Parcul Național Casela, unde puteți 
mângâia zebre și căprioare; casa colonială Eureka; grădinile 
botanice din Pamplemousses; Fort Adelaire; de� leul Black River 
Gorges, plaja Flic en Flac; rezervația Seven Colored Earths și 
Cascada Chamarel.

Topul destinațiilor perfecte             pentru luna de miere în sezonul rece

❆ WINTER ❆

V-ați decis unde petreceți luna de miere? În perioada iernii, cele mai căutate destinații sunt 
stațiunile montane ale Europei, dacă vă place să mergeți la schi, ori destinațiile exotice, unde 

puteți să vă bucurați de soare și să uitați cu desăvârșire că este iarnă.  TEXT: CRISTINA NICOLAE
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Marketing 
actions
 ➠ Sponsored contests 
  ➠ Meetings with brides-to-be 
 ➠  Sponsored events 
 ➠ Custom publishing 
  ➠ Wedding exhibition fair  
 ➠ Unique opportunity to be  
involved in the Cover Bride 
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 Bilete la 0725.557.555 sau în format electronic pe http://www.iabilet.ro/bilete-spectacolul-colindam-doamne-colind-26539/,
 în rețeaua fizică iabilet.ro (www.iabilet.ro/retea – Magazinul Muzica, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H,  

 Agențiile Perfect Tour, standul de bilete de la Metrou Unirii 1 (lângă casa de bilete Metrorex),  
 Magazinele Uman , IQ BOX – Telekom, reteaua de magazine Say – partener Orange, pe terminalele self-service ZebraPay din toată țara) 

Devenit deja o tradiție, spectacolul „Colindăm, Doamne, Colind“ 
deschide și anul acesta perioada magică a Sărbătorilor de Iarnă. 
Vor începe să sune zurgălăii și să răsune colinde străvechi în 
feerica seară de 17 decembrie, când îl vom avea ca invitat special 
pe Paul Surugiu-Fuego, cel care și anul acesta va da tonul 
colindelor de suflet. Preafericita veste a Nașterii Mântuitorului 
ne-o vor cânta Andreea Haisan, Formația Basarabia și orchestra 
Vatra Neamului. Moș Crăciun și spiridușii vor împărți cadouri 
tuturor copiilor, care vor fi supravegheați de personal calificat la 
locul de joacă special amenajat pentru ca dumneavoastră să puteți 
petrece fără grijă alături de prieteni. Amfitrionul serii va fi nimeni 
altul decât inegalabilul Nae Alexandru. Vă așteptăm să trăim 
împreună farmecul Sărbătorilor de Iarnă.

  

199 lei /pers. – până pe 15 noiembrie 2016   
249 lei /pers. – după 15 noiembrie 2016



„Colindăm, Doamne, Colind“
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Domeniul Manasia este genul acela de loc rar întâlnit, ce 
nu contenește să te surprindă. De îndată ce i-ai trecut 
poarta, pare că te ademenește înapoi în timp și îți dezvăluie 
fragmente dintr-un trecut aristocratic. Ca o punte între trecut 
și prezent, capitolul restaurării e o lecție despre respectul 
față de însemnătatea istorică a locului, ce se relevă discret și 
rafi nat, prin fi ecare detaliu migălos. 

   Însă experiența Domeniul Manasia poate fi  înțeleasă pe 
îndelete numai în cadrul evenimentelor ce se desfășoară în 
conacul boieresc, în parcul de 2 hectare sau în crama de sub 
conac. Fiecare eveniment scrie un nou capitol și aduce un 
strop de extravaganță într-un cadru relaxat, ce conturează 
acel sentiment unic pe care îl căutăm din când în când. 
(www.domeniulmanasia.ro)  

SUNT CÂTEVA INDICII PE CARE TREBUIE SĂ LE LUAȚI ÎN CALCUL ATUNCI 
CÂND ALEGEȚI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA NUNTA. 

Istorie și ra� nament

1Transmite un vibe 
pozitiv

Este cel mai important lucru 
și ăsta e și motivul pentru care 
trebuie să vezi locul personal. 
Cel mai bine e s-o faci atunci 
când ceri și o probă de meniu, 
în felul ăsta vezi și ce oferă 
bucătăria. 

2E potrivit 
ca mărime

De cele mai multe ori, în oferta 
de locuri este indicat numărul 
maxim de persoane, dar uneori 
acesta e calculat cu scaunele 
mai înghesuite și fără spațiu de 
dans sau pentru orchestră. Așa 

că mai bine mai scazi cam 30% 
din locuri când faci calculul de 
persoane. 

3Are terasă 
sau grădină

O grădină este ideală, pentru 
că în felul acesta oaspeții 
se mai pot mișca, se mai 
dezmorțesc, iau o gură de aer. 
Plus că scapi de grija copiilor. 

4Oferă posibilități 
de cazare

Pentru ca nuntașii care vin 
de departe să nu trebuiască 
să locuiască într-un hotel 
prea îndepărtat sau la un preț 

piperat, e bine dacă locația le 
poate oferi un loc unde aceștia 
să înnopteze. 

5Sunt pregătiți pentru 
o noapte lungă

Există nunți de zi și nunți de 
noapte și nu toate localurile 
sunt dispuse să ofere distracție 
până în zori la același preț. 
Neapărat să întrebați care este 
programul și dacă există tarif 
special de overtime. 

6Există o persoană 
de contact OK

E important să simți că 
comunici bine cu cineva și 

Cum alegem localul?
că, în caz că se întâmplă 
ceva neprevăzut, această 
persoană te va ajuta să găsești 
o rezolvare. Dacă această 
persoană inspiră încredere, 
veți �  mult mai relaxați la 
nuntă. 

7Totul se face în scris
Îți lasă un gust amar să te 

trezești la sfârșit cu o surpriză 
neplăcută pe nota de plată. 
Sau să � i nevoit să rene-
gociezi diverse chiar în seara 
evenimentului. 
Toate înțelegerile între local 
și voi este bine să � e făcute 
în scris.
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REPREZENTANȚII COMPANIEI 
MIELE au ținut întotdeauna cont atât 
de designul modern, cât și de nevoile 
consumatorului, atunci când au dezvoltat noi 
electrocasnice incorporabile pentru bucătărie. 
Astfel s-a ajuns și la realizarea singurului 
frigider din lume cu front de tablă neagră.

Frigiderul Miele BlackBoard Edition  
este un produs care face parte din generația 
de aparate frigorifice K20.000 și se 
diferențiază prin designul și caracteristicile 
sale minimaliste. Frigiderele din noua gamă 
au o serie de funcții inovatoare cum ar fi 
Click2Open, dar și setări cum ar fi Regim 
Holiday, pentru reducerea consumului de 
energie în timpul perioadelor de absență 
de acasă, Regim Party, pentru temperaturi 
reglate la capacitate maximă de refrigerare, 
Regim Sabbath pentru oprirea comenzilor de 
funcționare.

Frigiderul Miele BlackBoard Edition  a 
fost lansat în România în cadrul unei gale, 
în prezența celor doi fondatori și proprietari 
ai companiei renumite la nivel mondial, Dr. 
Reinhard Zinkann și Dr. Markus Miele. 

Personalități din lumea mondenă a Capitalei, 
oameni care conduc business-uri de top în 
România, chefi, bloggeri de fashion și de 
cooking au fost prezenți la lansarea singurului 
frigider din lume pe care poți folosi creta. 

Dr. Markus Miele
„Foarte, foarte important este ca aceste soluții 
să corespundă nevoilor consumatorului și să le 
fie folositoare. Nu avem doar inovații digitale, 
ci și inovații analogice pentru că pentru noi 
este important să avem și produse care inspiră 
oamenii, cum este noul frigider.“

Dr. Reinhard Zinkann
„Compania noastră se ghidează după filosofia 
IMMER BESSER, «Mereu mai bine», mereu 
diferit, pentru că, în mod constant, trebuie 
să fim în căutarea unor noi soluții pentru 
consumatori. Ne-am setat scopul de a avea 
cele mai avansate tehnologii înaintea tuturor.“

Loredana Butnaru, director Miele România
„Designul noului frigider dă o notă veselă 
și oferă prospețime bucătăriei. Clienții își fo
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BlackBoard Edition

Miele a lansat în România singurul frigider 
din lume cu front de tablă neagră

POATE FI FOLOSIT DE TOȚI MEMBRII FAMILIEI

pot nota lista de cumpărături, mesaje pentru 
persoanele dragi, iar copiii pot fi creativi 
desenând pe frigider. Este, practic, un produs 
pentru întreaga familie”, declară Loredana 
Butnaru, director Miele România.

Miele este cel mai mare producător 
independent de echipamente electrocasnice 
premium din lume. În România este din 
2007, iar la nivel global, compania are peste 
17.700 de angajați, este prezentă în 47 de 
țări prin subsidiarele proprii de vânzări și în 
50 de țări prin intermediul distribuitorilor și 
importatorilor.

 Dr. Markus Miele, Loredana Butnaru 
 și Dr. Reinhard Zinkann 
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Core data
FREQUENCY:  
Quarterly 
BOOK SIZE: 
112 + 4 pages 
POSITIONING: 
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fashion magazine 
DISTRIBUTION:  
National 
PRINT RUN: 
10.000 issues 
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14,99 Ron

Editorial calendar 2017

Rate cards
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Cover 2: 3800 euro 
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108x278 mm  

1900 euro
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