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 برای آقایان التیانتخاب کفش مناسب تعط

. یشام خانوادگ کی دیشا اینوروز  د ی، ع التیتعط ی. مهماند یشرکت کنمهم  دادیرو کیدر قرار است شما امشب 

در کنار عزیزانتان و افرادی که برای شما مهم  د یخواه یدر دستور کار است، شما م یزیکه چه چ ستیاما مهم ن

 شماتا انتخاب  میهست نجایما در ا د؟یبپوش  د یرا با ییلباس شما آماده است، اما چه کفش ها. دیریقرار بگ هستند 

 د یخواه دایشده را پ یظاهر طراح کیو نکات  کیکالس نهی، چند گزریباشد. در ز زیآم تیموفق جهیساده و نت

 .از شب زیبای خود لذت ببرید دیکرد تا بتوان

 

 

 (Sneakersکتونی )

 .دیریرا جشن بگ لیتعط یروزمره خود، مجالس و روزها با کفش هایتا  د یپوش  یها را م آن یراحتشما به 

 با یک ژاکت تیره و پوشیدن کتونی، استایل خود را منحصر به فرد کنید.
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 (onkstrapsMکفش مجلسی )

 !دیتا متوجه شو د یآماده شو

 شماست. انتخاب برای نیسبک بهتر نی، اسخنرانی کنید  د یخواه یم یوقت

 با این استایل روی مرز باریک کالسیک بودن و به روز بودن حرکت کنید.

 .د یرا انتخاب کن اهیس ای یقهوه احتما ، کاری می روید  قرار مالقات کیاگر به 



 تا استایل خود را کامل کنید. د یدار بپوش  قهی راهنیپو آنها را با ژاکت 

 

 

 (Broguesکفش رسمی )

 د؟یبه نظر برس  جمعآدم  نیتر دهیچیپ دیخواه یم ایآ

 خواهد آورد. ارمغاناین تجربه را برای شما به یک جفت کفش رسمی اسپرت 

 .را برای شما ایجاد می کند  یرسم کالسیک استایلی یها تیبا لمس جذابو  یکفش به صورت بصر نیا



 ست می شوند. نیشلوار جا ی کتانشلوار  کی ایکت و شلوار  کیبا  یعیآنها به طور طب

 

 

 (Bootsبوت )

 برای مهمانی ها مناسب هستند؟ کامال.ها  بوت ایآبه نظر شما 

 .مناسب باشند نیجشلوار  لیتکمو برای باشند  یقلیص یکه به اندازه کاف د یکن دایرا پ بوت هایی دیتوان یم

 معرفی میکنیم.اگر به دنبال استایلی کوهستانی هستید، ما به شما بوت ها را 



 .ستتک هکت  کیو  اهیس  نیشلوار ج یبرا یهمراهان کامل ها کفش نیا

 

 

 شما کدام استایل را انتخاب می کنید؟


