
MONNI

Oткъсни 
билета, попълни 

информацията 
и пусни талона в 

някоя от купите в 
магазини MONNI 

за възможността да 
спечелиш 2 МЕСТА на 

ПЪРВИ РЕД 
за мача на годината

БЪЛГАРИЯ-АНГЛИЯ 
 

*повече информация на
www.monni.bg

Време е да 
подновите 
работната си визия! 

SEPT 2019
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#OfficeGameStrong 

Топ 
стайлинг 
за офис



Кога облякохте 
костюм за първи път? 
За първи път облякох костюм 
на абитуриентския си бал ако 
трябва да бъда точен. Много 
ми хареса и оттогава винаги 
когато излизам на сцена се 
опитвам да бъда официално 
облечен, защото имам респект, 
както към сцената, така и 
към публиката. Това е моето 
уважение към изкуството и 
към почитателите.  

Официалните 
костюми са 

важна част 
от живота на 
всеки един от 
нас, защото 
всеки има 

едни особени 
специални 
случаи, 
в които 
наистина 
трябва да 

бъде облечен 
официално. 

Задължително 
един уважаващ 
себе си мъж 

трябва да 
притежава в 
гардероба си хубав 

официален костюм. 

Какво мислите 
за официалните 
костюми?

Кога носихте костюм 
за последно? 
За последно носих официален 
костюм много скоро – на един 
от последните мои концерти.

сако 249,00 лв
риза 129,00 лв
кърпичка 29,00 лв

сако 249,00 лв
риза 129,00 лв

кърпичка 29,00 лв
панталон 129,00 лв

вратовръзка 59,00 лв
костюм 499,00 лв
риза 129,00 лв
вратовръзка 59,00 лв



Една модна компания в Плевен 
получи възможността да направи 
една от най-големите български 
знаменитости да изглежда добре 
- и накара Орлин Горанов да 
изглежда малко повече като себе си. 

#монни #бъдисебеси

“Модата е за това – всеки да се опита 
да намери част от себе си в новите 
тенденции. По някакъв начин да 
се пречупи, да се доизгради, да се 
преоткрие. Има много хубави неща 
в новите тенденции, има и доста 
крайности, но СВЯТ ШИРОК, 
ВКУСОВЕ РАЗЛИЧНИ.“ сподели 
Орлин Горанов .

Орлин Горанов 
преодкри себе си с 

MONNI

палто 199,00 лв
панталон 79,00 лв
обувки 199,00 лв

сако 199,00 лв
пуловер 69,00 лв



„ЦЪК 
ЦЪК“ 

с 
костюмче

МОNNI

Атанас Колев върху модната му муза и 
работата с MONNI

Модата има любопитно развитие в 
света на музиката, докато популярните 
поп изпълнители определят сезонните 
тенденции. Знаменитости или, все по-често, 
инфлуенсъри определят какво носим.

Атанас Колев е един от популярните модни 
гурута сред младите поп звезди, които 
определят стила на своите почитатели. 
Самият Наско предприе промяна в избора 
си на облекло като все по-често започна да се 
появява с неприсъщата за него комбинация 
от сако с риза или кежуал сако с тениска.

Като всеки професионален музикален 
изкуствовед, Наско успява да съхрани 
индивидуалния си вкус и съчетава 
традиционното с модернистичното.

Вземете например напръсканите дънки с 
кежуал тениска и супер тренди блейзър с 
цип и бродерия.

Какво мислите за официалните костюми?

“Аз лично много харесвам официални 
костюми. Проблемът е, че няма къде да ги 
нося и кога. Смятам, че на един лекар много 
му отива, но аз все още съм студент и са ми 
дефицит поводите за слагане на костюм. 
Обаче, нямам търпение да дойде времето, 
когато ще мога да ходя на работа с костюмче 
– ЦЪК ЦЪК.  Иначе ще ме гледат колегите 
малко “из под вежди”. 

Кога носихте костюм за последно? 

За последно носих костюм на събитието на 
MONNI – 3D MAPPING SHOW. 

A.K.



сако 199,00 лв
тениска 39,00 лв
дънки 119,00 лв



SHOP ONLINE
WWW.MONNI.BG


