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OD REDAKCJI
Rok 2020 nie oszczędzał nas
wszystkich. Nikt nie spodziewał się tego, co
przyniesie. W jednej chwili byliśmy zmuszeni
zweryfikować nasze plany i noworoczne
postanowienia. Weszliśmy w 2021 rok mocno
poturbowani, być może z ranami, które
zabliźniać będą się latami.
Jednak nie poddajemy się, ubiegły rok
nas nie złamał damy radę także teraz! W jaki
sposób? To proste — staramy doszukiwać się
pozytywów. Inaczej spojrzeć na życie i pracę.
Wiele aspektów naszego życia zmieniło się,
wiele przenieśliśmy do rzeczywistości
wirtualnej. Zmienił się nasz styl życia, a co za
tym idzie także codzienne wybory, choćby
takie jak „w co się ubrać”.

Zamknięcie w domach spowodowało,
że chętniej sięgamy po casualowy, wygodny
styl, a jednocześnie chcemy nadal wyglądać
dobrze (chociażby po to, żeby przechodząc
obok lustra nie podskakiwać z przerażenia).
W Lancerto rozumiemy Wasze potrzeby
i staramy się na nie reagować. Dlatego
przygotowując kolekcję wiosna-lato 2021
stawialiśmy przede wszystkim na casual
i wygodę. Na łamach magazynu zdradzamy
kilka nowości, jakie trafią do sklepów w
marcu. Jednocześnie nie ignorujemy tego, co
za oknem. Na wyprzedażach możecie jeszcze
upolować ciepłe kurtki i płaszcze.
Życzymy przyjemniej lektury.
Zaspół LANCERTO
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NOWY SEZON ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI
A Z NIM KOLEKCJA, KTÓRA ZASKOCZY CIĘ
ZUPEŁNIE NOWYM ASORTYMENTEM.

KTÓRY ROZKWITNIE

NA WIOSNĘ

Na wiosnę i lato 2021 nasi projektanci tradycyjnie przygotowali perfekcyjnie skrojone marynarki oraz
garnitury. Jednak to nie one będą największymi gwiazdami nowego sezonu, który upłynie pod znakiem
ubrań w stylu casual. W kolekcji pojawią się skórzane kurtki dla wielbicieli rockowego stylu, T-shirty
inspirowane marynistycznymi motywami i kilkanaście modeli koszulek polo. Wszyscy, którzy cenią sobie
wygodę, koniecznie powinni sprawdzić komfortowe bluzy i spodnie dresowe sygnowane logo naszej marki.
Więcej o nowej kolekcji przeczytasz w kolejnym numerze naszego magazynu.
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W MORSKIM

KLIMACIE
NOWA KOLEKCJA BOKSEREK

Męska bielizna przeważnie kojarzy się z nudnymi,
jednokolorowymi bokserkami, ale nie musi taka
być! Lancerto w tym sezonie stawia na kolory
i wzory inspirowane morskimi przygodami.
Tym samym w nowej kolekcji bokserek znajdziecie
energetyczne modele w kolorze czerwonym,
błękitnym czy zielonym w równie kolorowe wzory
w kotwice, kraby, ośmiornice i koniki morskie.
Wysoka jakość i miękkość bokserek to zasługa
materiału, który składa się z bawełny z niewielką
domieszką elastanu.

Bokserki dostępne w trójpaku
na lancerto.com
Cena od 69,90 zł
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zgodnie z zaleceniami. Może się okazać,
że materiał wymaga prania w specjalnym

JAK DBAĆ O UBRANIA

programie lub prania ręcznego! Ważne
w obchodzeniu się z praniem jest także jego
suszenie. Nigdy nie susz mokrych ubrań na

PROSTYCH SPOSOBÓW
NA POZBYCIE SIĘ
ZMECHACEŃ Z DZIANINY

grzejniku – to zdecydowanie szybciej je
zniszczy, a w konsekwencji spowoduje
łatwiejsze zmechacenie się materiału.
Zadbaj o swoje swetry
i płaszcze, nawet gdy znajdują
się w szafie
Nie musisz zastanawiać się, jak wyczyścić

Nie ma nic bardziej irytującego niż drobne splątane nitki na ulubionym swetrze.

zmechacony płaszcz, jeśli od momentu
zakupu o niego dbasz. Sposób

Te małe kuleczki odbierają urok stylizacji, a ubranie wydaje się znoszone

przechowywania sezonowych ubrań może
być równie ważny, jak ich rozważne

i nieestetyczne. Na szczęście nie musisz niczego wyrzucać – odkryj,

użytkowanie. Posegregowanie

jak łatwo usunąć zmechacenia, a także… jak ich uniknąć!

i odpowiednie zapakowanie odzieży
zapewni jej długoletniość i estetyczny
wygląd – nie będziesz stale pocierać

Nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu,

– kuleczki i kłaczki odczepią się od

Na rynku znajdziesz wiele różnorodnych

materiałem o materiał przy wyciąganiu

Możesz też poskładać je w kartonach lub

by uratować zmechacone ubrania. Zwykle

materiału. Następnie wystarczy zebrać je

golarek w dużym przedziale cenowym.

spomiędzy nieużywanych rzeczy tych,

skrzyniach – nie muszą one wcale mieścić

pomogą Ci przedmioty domowego użytku

dłonią z oczyszczanej powierzchni i gotowe

Warto wybrać taką ze średniej półki

które są aktualnie potrzebne.

się na półkach szafy. Pamiętaj, by

– chropowate, o szorstkiej strukturze.

– Twoja ulubiona rzecz zyskała nowe życie!

cenowej – na użytek domowy będzie

Jest wiele wariantów stylowego i bez-

wyprasować ubrania przed włożeniem ich

wystarczająca. Być może nie musisz jej

piecznego ulokowania ich w garderobie

na półkę. Zajmą wówczas mniej miejsca,

Pamiętaj, że niezależnie od metody, jaką
wybierzesz, najpierw powinieneś

3. Jednorazowa maszynka

wcale kupować – w niejednym domu

– swetry i płaszcze lubią pomiędzy

a wyjęte z szafy nawet po kilku miesiącach

przetestować ją na małym fragmencie

do golenia

golarka schowana jest gdzieś w babcinym

sezonami odpocząć w przezroczystym

będą wyglądać jak nowe. W ten sposób

tkaniny, w niewidocznym miejscu.

Ułóż rzecz na płaskiej powierzchni

przyborniku i czeka tylko, aż ją odnajdziesz.

worku próżniowym.

płaszcze, swetry i bluzy zachowają

i przesuwaj po niej maszynką delikatnymi

Nim dokonasz zakupu, spytaj domowników

1. Stary dobry pumeks

ruchami, tak by nie przeciąć materiału.

o to, czy już posiadacie takie urządzenie.

To najstarsza i najbardziej powszechna

Metody tej nie powinno się jednak

odpowiedź na pytanie o to, jak usunąć

stosować zbyt często, gdyż z każdym jej

5. Rolka do ubrań

zmechacenia. Nic dziwnego, że przez lata

użyciem małymi krokami prowadzisz do

Jak usunąć zmechacenia, które są naprawdę

nie wyszła z mody – jest bardzo skuteczna.

uszkodzenia włókien tworzących materiał.

drobne? Dobrze sprawdzi się rolka do

Na podłodze, blacie czy stabilnej desce do

By ten proces opóźnić, możesz użyć

ubrań. Wystarczy, że przyłożysz lepką

prasowania rozłóż sweter. Przytrzymaj

delikatnie już stępionej maszynki

powierzchnię do ubrania i energicznie

delikatnie materiał jedną ręką, w drugą

– zminimalizuje to ryzyko uszkodzenia

pociągniesz. Rolkę można zastąpić mocną

chwyć pumeks. Delikatnie pociągając i nie

odzieży.

taśmą klejącą, która równie sprawnie

naciskając zbyt mocno na ubranie, wyczesuj

zabezpieczyć je przed molami,
zaopatrując się w lawendowe zapachy

poradzi sobie z kulkami i meszkiem.

i regularnie wietrząc garderobę.
Kluczem do posiadania zadbanej garderoby
jest delikatne i umiejętne obchodzenie się
z nią, a także stawianie jakości na
pierwszym miejscu. Kupuj ubrania wysokiej
jakości, ponieważ one najdłużej zachwycają
formą.

4. Elektryczna golarka do

zmechacone włókna.
Jeśli zależy Ci na tym, by zachować

ubrań

Jak prać ubrania, by się nie

Możesz zacząć od zapoznania się

Popularnym i niewymagającym wielkiego

mechaciły?

z ofertą naszego sklepu!

szczególną ostrożność, owiń kostkę

2. Szorstka strona gąbki do

wysiłku fizycznego sposobem jest użycie

Częstym winowajcą zmechaceń jest sposób

pumeksu w stare rajstopy czy podkolanówki

mycia naczyń

golarki elektrycznej. Pocieraj nią delikatnie

prania. Wirowanie na wysokich obrotach,

i tak zabezpieczonym narzędziem pocieraj

Kolejnym przedmiotem, który na co dzień

o tkaninę, a z pewnością usunie wszystkie

wysoka temperatura prania, nieodwracanie

zmechacenia. Pumeks jest dość szorstki, ale

służy w domu do czegoś zupełnie innego.

niedoskonałości. Golarki mają wbudowany

ubrań na lewą stronę, a nawet zbyt częste

jeśli się nie sprawdzi, nie sięgaj po papier

W tym wypadku zastosowanie ma

mini-pojemnik, w którym gromadzą się

pranie mogą spowodować pojawianie się

ścierny. Z pewnością usunie on wszystkie

oczywiście jej spodnia strona, która jest

zmechacenia – po zakończeniu użytkowania

meszku już po kilku praniach danej rzeczy.

kłaczki, ale równie pewne jest to, że

szorstka. Możesz nią pocierać ubranie w ten

urządzenia (lub zapełnieniu się pojemnika)

Zanim wrzucisz ubranie do bębna pralki,

zniszczy ubranie.

sam sposób, jak opisanym wyżej pumeksem

wystarczy go opróżnić.

zerknij na metkę i upewnij się, że pierzesz je

8
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Portfel skórzany będzie towarzyszyć Ci

PORTFEL

Nasze portfele są
wyposażone w technologię
blokowania RFID, która
uniemożliwia nieautoryzowany odczyt danych z kart
zbliżeniowych i paszportów
biometrycznych.

znacznie dłużej, dlatego warto zdecydować
się na wybór modelu ze skóry bydlęcej,
cielęcej, licowej czy nubuku.

Miejsce

MĘSKI DO ZADAŃ

na fotografię
Dwie przegrody na banknoty

SPECJALNYCH

Miejsce
na 8 kart
zabezpieczone
systemem

Duży czy mały, z zapięciem czy płaski?

RFID Secure

Modeli męskich portfeli jest wiele. Wszystkie kuszą swoimi
zaletami jednak to ty musisz wybrać taki, który najbardziej
odpowiada Twoim potrzebom i stylowi życia.

Zapięcie na zatrzask
Otwierany na trzy części

Dwie głębokie kieszenie na banknoty

Zwróć uwagę na te kilka elementów, które
wyróżniają dobrej jakości portfel, skrojony
z klasą. Jedno czego warto się trzymać to wysoka
jakość. Portfele skórzane są znacznie trwalsze

Kieszeń

i eleganckie niż portfele wykonane z tkanin

zapinana

lub tak zwanej ekoskóry. Skóra to materiał

na zatrzask

ponadczasowy, dodający szlachetności i klasy.

Dwa miejsca

8 miejsc

Dodatkowa kieszonka

z okienkiem

na karty

zabezpieczona zamkiem

na dokumenty

Banknoty wkładane od góry

Dwie przegrody na banknoty

Miejsce
Zapinana kieszeń

na fotografię

na monety

Miejsce na 13 kart
zabezpieczone
systemem
RFID Secure
Dodatkowa kieszeń na zamek, np. na kartę sim lub inne drobiazgi

Model w wersji slim

RFID Secure

Osobne wyjmowane etui
na karty płatnicze
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JAK DOBRZE WYPAŚĆ
NA ROZMOWIE
KWALIFIKACYJNEJ

Oprócz przygotowania merytorycznego

na inne niż tradycyjne kolory, tj. biel, czerń

możliwych benefitów czy nawet mniej

zapewnij sobie także odpowiednie miejsce

oraz granat).

formalnych kwestii, takich jak atmosfera

do rozmowy. Wybierając pokój, zwróć

w zespole.

uwagę na dochodzące z sąsiednich

Przygotowując się do rozmowy

pomieszczeń dźwięki. Hałas spuszczanej

kwalifikacyjnej online, zadbaj o kompletny

Naprowadzając rozmówcę na poruszane

wody czy pracującej zmywarki może

strój. Choć w kamerce widoczne będzie

przez Ciebie tematy, nawiązuj do własnej

zakłócić rozmowę i spowodować niezręczną

głównie Twoje popiersie, niespodziewana

wiedzy o firmie. Wystarczy, że przeczytasz

sytuację.

sytuacja może zmusić Cię do opuszczenia

wcześniej kilka akapitów o jej historii i

fotela. Jeżeli w tej chwili okazałoby się, że

rozwoju, aby zaimponować rekruterowi

Liczy się również estetyczna aranżacja oraz

Twój ubiór nie jest dopracowany, nie

swoim zaangażowaniem. Pamiętaj jednak,

zachowanie porządku w Twoim otoczeniu.

będziesz mieć szansy na naprawienie tego

że jako kandydat jesteś mniej

Pamiętaj też o odpowiednim oświetleniu –

wrażenia. Z kolei wybierając się na

uprzywilejowany niż rekruter. Pozwól mu

półcień na twarzy niekorzystnie wpłynie na

spotkanie w fizycznej formie, zwróć uwagę

prowadzić rozmowę i z wyczuciem przejmuj

Twój wizerunek. Aby uniknąć problemów,

nie tylko na aspekt wizualny. Subtelny

inicjatywę.

włącz kamerkę i daj sobie czas na

dodatek wody kolońskiej lub perfum

znalezienie najlepszego kadru jeszcze

doskonale uzupełni Twoją stylizację.

Zwróć uwagę na szczegóły, bo to one są
często decydujące

przed rozmową.
Bądź w gotowości na czas

Każdego dnia rekruterzy przeprowadzają

W co się ubrać – zarówno na rozmowę

Bądź w pełni gotowy z niewielkim

rozmowy z dziesiątkami kandydatów o

online, jak i tradycyjną?

wyprzedzeniem – dzięki temu będziesz

podobnych kompetencjach. Jak się

Elegancki strój to nie tylko metoda na

mieć czas na ewentualną toaletę lub

wyróżnić i zwiększyć swoje szanse? Aby

wyrażenie siebie, ale też sposób okazania

rozwiązanie problemu technicznego, który

pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie,

szacunku wobec rozmówców.

pojawił się niespodziewanie. Dodatkowe

zadbaj o detale. O przejściu do następnego

W sytuacjach służbowych – a do takich

minuty pozwolą Ci także wyciszyć się przed

etapu rekrutacji mogą zadecydować

niewątpliwie należy spotkanie rekrutacyjne

rozmową i skupić się na tym, co masz do

najdrobniejsze szczegóły. Twoja stylizacja

– nienaganny wygląd jest wręcz

przekazania.

również ma znaczenie – zwłaszcza jeśli
ubiegasz się o stanowisko wymagające

koniecznością.
Co warto zrobić, a czego unikać?

odpowiedniej prezencji.

Niezależnie od typu rozmowy – spotkania

Przyjęło się, że rozmowa rekrutacyjna

twarzą w twarz czy też połączenia online –

to coś w rodzaju wywiadu z kandydatem.

Potrzebujesz stroju, który zrobi wrażenie nie

obowiązuje strój biznesowy. Ten styl jest

W rzeczywistości jednak ograniczenie się

tylko na rekruterach? Zajrzyj do naszego

bardziej elegancki niż smart casual

do formułowania odpowiedzi na pytania

sklepu!

(odpadają zatem jeansy i wzorzyste koszule

rekrutera może zostać odebrane jako brak

czasu zdarza się jednak, że zmieniamy miejsce zatrudnienia. Jeżeli szukasz szansy na rozwój

w rozmaitych barwach), a jednocześnie

zainteresowania. Przygotuj kilka kwestii,

swojej kariery zawodowej, przygotuj się na konfrontację z potencjalnym pracodawcą.

swobodniejszy od formalnego (możesz

które chciałbyś poruszyć – mogą one

zrezygnować z krawata i zdecydować się

dotyczyć trybu i charakteru pracy,

Praca to istotna część naszego życia. Przez lata stanowi część codziennej rutyny. Od czasu do

Sprawdź, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej!

W

przybiera formę zdalną. Połączenie online

słuchawkowego – dzięki temu będziesz

uniwersalne, że wykorzystasz je

zastąpiło tradycyjne spotkanie głównie

doskonale słyszeć rozmówców, a Twój głos

niezależnie od rodzaju stanowiska, na

ze względu na bezpieczeństwo w czasie

wyda im się przyjemniejszy. Jeżeli masz

które aplikujesz. O czym warto pamiętać

zagrożenia epidemicznego. Praktyka

taką możliwość, możesz zdecydować się

podczas przygotowań do spotkania

pokazała jednak, że to rozwiązanie jest

też na głośniki z osobnym mikrofonem

rekrutacyjnego? Jak dobrze wypaść

niezwykle wygodne również dla rekruterów

– w ten sposób oprócz jakości dźwięku

na rozmowie kwalifikacyjnej online?

– wielu z nich decyduje się na nie nawet

zyskasz także jeszcze bardziej schludny

W naszym poradniku znajdziesz

wtedy, gdy nie zachodzi taka konieczność.

wygląd.

skazówki są na tyle

Jak dobrze wypaść na rozmowie

Rozmowa kwalifikacyjna online polega

kwalifikacyjnej online?

zwykle na uzyskaniu połączenia z obrazem.

Coraz częściej rozmowa rekrutacyjna

Podczas rozmowy używaj zestawu

odpowiedzi na te i inne pytania.
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ZIMOWE KURTKI I PŁASZCZE

Marzec 2021

NA WYPRZEDAŻY LANCERTO

Ciepła kurtka zimą to must have w każdej męskiej szafie – warto zadbać, by była
także stylowa. Okrycie wierzchnie to przecież w tym okresie roku główna część
stylizacji pokazywana na ulicy. Sprawdź modne kurtki w niższych cenach.

Kurtka Granatowa Taranto
499,90 zł*
- 44 %
Półformalna kurtka męska, w kolorze

Kurtka Granatowa Axel
699,90 zł*
- 30 %
Kurtka męska w stylu parki,

Kurtka Zielona Cedar
599,90 zł*
- 40 %

granatowym z odpinanym kapturem,
będzie świetnym wyborem, zarówno
do pracy jak i na co dzień.

Kurtka męska w stylu parki, w przepięknym
zielonym kolorze, to oryginalna i jednocześnie

w kolorze granatowym, to

bardzo praktyczna propozycja na sezon

niezbędny element w jesienno-

jesiennozimowy. Oprócz stylowego wyglądu,

zimowej szafie każdego

kurtka jest funkcjonalna, posiada dwie duże,

mężczyzny. Granatową parkę

dolne, kieszenie na suwak, dwie mniejsze

uszyliśmy z technicznej tkaniny

usytuowane po bokach.

powlekanej, miękkiej
w dotyku, która zapewnia
dobrą ochronę przed
zimnem.

Kurtka 2 w 1 Brora
499,90 zł*
- 44 %

krótkiej kurtki w kolorze khaki,

Kurtka Granatowa Praha
399,90 zł*
- 60 %

z dodatkowym wkładem

Granatowa, męska kurtka wykonana

Męska kurtka w kolorze ciemnego

ocieplającym. Granatową

z wysokiej jakości bawełny (75%), będzie

granatu, uszyta z wytrzymałej i odpornej

parkę uszyliśmy z technicznej

doskonałym wyborem na sezon jesień/zima.

na zagniecenia tkaniny 58% poliestru

tkaniny powlekanej, miękkiej

Ten model zastał uszyty z wytrzymałego

i 42% bawełny. Skład tkaniny powoduje,

w dotyku, która zapewnia

materiału, odpornego na zagniecenia.

że kurtka szybko wysycha i jest łatwa

dobrą ochronę przed

w pielęgnacji.

zimnem.

Kurtka męska w stylu parki,

Kurtka Granatowa Faber
599,90 zł*
- 40 %

2 w 1 z podpinką w formie

*Ceny mogą ulec zmianie, sprawdź aktualne ceny na Lancerto.com
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