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Az Elizabeth Nardo Stílusmagazin tizenharmadik száma
– a kínálatunkból nyújtott ízelítő bemutatásán felül –
segítséget szeretne nyújtani azoknak a hölgyeknek és
uraknak, akik esküvőjükön, jeles alkalmakon, de akár a
hétköznapokban is a harmonikus, tetőtől talpig elegáns
megjelenés követei kívánnak lenni. Aktuális számunkban
olyan elégedett vásárlók beszámolóit is olvashatják, akik
az Elizabeth Nardo Divatház kollekciójában találták meg
álmaik ruháját. 

Mind magazinunk, mind üzletünk kínálatát úgy alakí-
tottuk, hogy abban mindenki megtalálja azt a ruhaköl-
teményt, melyben pompásan érezheti magát. Fontos szá-
munkra, hogy a vásárlók minél szélesebb rétegét öl -
töztessük fel stílusosan és elegánsan a fehérneműtől a
ruházaton át a kiegészítőkig. Mint mindig, most is fi-
gyelembe vettük az aktuális évi divatot, esküvői ruháink
például természetesen 2016-ban is Párizsból érkeznek, de
fontos számunkra, hogy a klasszikusabb fazonokat kereső
ügyfeleink is megtalálják álmaik öltözetét. Reméljük,
hogy cikkeinket olvasva ön is kedvet kap, hogy ellátogas-
son üzletünkbe, ahol sokéves tapasztalattal és változatos
kollekcióval várjuk idén is!

Szeretettel: 

Elizabeth Nardo

Tetőtől talpig elegancia 2016-ban is
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15 évesek lettünk
Jubileumi szolgáltatás

Látható harmónia a TE színeidben – Teremtsük meg együtt esküvőd összhangját! 
Idén jubileumi évet ünnepelünk, 15 éve azzal a céllal indítottuk az Elizabeth Nar-

dót mint divatmárkát, hogy országszerte ismertté tegyük, ehhez köszönjük minden
kedves ügyfelünknek, hogy bizalmat szavazott nekünk, és ezzel terjesztette szalo-
nunk hírnevét. Nélkületek nem sikerült volna célunkat megvalósítani, és most egy
újabb célt tűztünk ki. Nem csak a hozzánk érkező menyasszonyokat szeretnénk te-
tőtől talpig felöltöztetni, hanem a számukra fontos embereket is. Ezzel megkönnyít-
ve az ifjú pár készülődését a nagy napra, hogy ezen a téren felhőtlen legyen a nyu-
galom.

Hiszen biztos te is találkoztál már esküvői csoportképeken divatbakikkal. Gon-
dolok itt akár egy nem alkalomhoz illően öltözött vendégről vagy a szivárvány min-
den színében pompázó koszorúslányokról. Ezért, hogy ezen kellemetlenségeket el-
kerüljük, mi bevezettünk egy új szolgáltatást!

Az ifjú pár öröme akkor lehet teljes, ha a vendégek megtisztelik őket azzal, hogy
az alkalomhoz illő ruhában jelennek meg! Igen ám, de tapasztalatunk szerint sokan
nem tudják, mit is illik felvenni eme jeles alkalomra!

Sok érdekes esettel találkoztunk munkánk során. Egy példát hadd mondjak el.
Nemrég történt, hogy egy menyasszony az anyukájával érkezett. Örömanyaruhát

szeretett volna az anyukájának készíttetni velünk. Az anyuka vonakodott, hogy mi-
nek az meg hogy biztos drága, a menyasszony száján meg véletlenül kicsúszott
hogy: „az én esküvőmön nem fogod azt tenni, mint tavaly a bátyám esküvőjén”.
Hát ebből aztán rögtön értettük, hogy az anyuka valószínűleg nem az alkalomhoz
illő ruhát viselt a fia esküvőjén!

Aztán még sok fejtörést okoz, hogy a nászasszony mit vesz fel, mert hogy két
különböző egyéniség, alkat, és persze különbözőek az  elképzelések is, itt is hasznos,
ha egy hozzáértő  segítő közreműködésével teremtjük meg az összhangot mindenki
megelégedésére! Ezek nagyon kényes kérdések, és sokszor nem tudják, hogyan le-
hetne ezt megtenni anélkül, hogy bárki is megsértve érezze magát!

Az új szolgáltatásunkkal ezt a gondot szeretnénk levenni az ifjú pár válláról, hisz
úgyis van elég megoldandó feladat egy esküvő szervezése kapcsán!

Mint tudjuk, egy esemény megszervezésénél fontos a sorrend már az előkészü-
leteknél is.

Természetesen az első lépés a menyasszony ruhájának kiválasztása, hisz ő a nap
főszereplője, mindig a menyasszony ruhájához illőnek kell lennie a vőlegény meg-
jelenésének!

Itt is könnyűhibát ejteni, sajnos ilyennel is sokszor találkoztunk már. Pl. a meny-
asszony ruhája krémszínű, de a vőlegény ingét már megvették, és az meg fehér,
tehát fontos hogy csak a menyasszonyi ruha kiválasztása után válasszunk a vőle-
génynek ruhát és kiegészítőket!

Fontos, hogy az apukákat is összehangoljuk az anyukák megjelenésével! Az ese-
mény fontos szereplői a tanúk, hisz a fotókon központi helyen szerepelnek! És végül,
de nem utolsósorban a koszorúslányok! Hisz ők a menyasszonyi koszorú ékei, akik
a megjelenésükkel emelik az esemény rangját és fényét.

Sok szeretettel várunk minden olyan menyasszonyt, aki szeretné, hogy a vendé-
gek megjelenése tökéletes legyen, és a fotókon is ezt szeretné látni!
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Az első koktélruhát Coco Chanel álmodta meg az 1930-
as években, a híres koktélparti évtizedben. Az ő ruhája, a
„Little Black dress” (a kis fekete ruha) azóta minden nő
ruhatárának alapkelléke. Később, az 1950-es években ala-
kult ki az igazi koktélruha-kultúra, ekkorra már rengeteg
színben és formában elérhetővé vált ez a viselet.

A koktélruha könnyed és ízléses, és kiváló öltözék egy
elegáns vacsorához vagy fogadáshoz, de egy céges évzáró
rendezvény alkalmával is bátran viselhető.

Az Elizabeth Nardo Divatház széles választékban kínál
modern, fiatalos, színes, valamint hagyományos, klasszi-
kus vonalvezetésű koktélruhákat. Fontos számunkra, hogy
választékunkban korra és testalkatra való tekintet nélkül
mindenki megtalálja a számára tökéletes darabot. A sza-
lagavatókon, gólyabálokon tündökölni kívánó fiatal höl-
gyek a legújabb trendeknek megfelelő gazdag kínálatból
válogathatnak, de egyedi tervezésű ruhák elkészítését is
örömmel vállaljuk.

Outlet kínálatunkból megvásárolhatja menyasszonyi 
és alkalmi ruháját is. 

Menyasszonyi ruhák 30.000 Ft-tól, 
alkalmi ruhák 10.000 Ft-tól.

Az a bizonyos kis fekete ruha 
újragondolva – Elizabeth Nardo 

koktélruhák

Egyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül

is megrendelheti: 
shop.elizabethnardo.hu
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További modelljeinket megtekintheti 
a www.elizabethnardo.hu oldalon.
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Egy ruha, két stílus, kettő az egyben. Ahogy a mindennapi életben
fontos, hogy ruhadarabjaink elegánsak, időtállóak és harmoniku-
san változatosak legyenek, úgy az alkalmi öltözeteknél is. Az Eli -
zabeth Nardo Divatház ismét újítással állt elő. A kettő az egyben
ruhák koktélruhává alakítható nagyestélyik és nagyestélyivé ala-
kítható koktélruhák; egy ruha, két stílus. A hosszú szoknyarész
lecsatolható, így egy könnyű mozdulattal elegáns koktélruhát ka-
punk. Praktikusak például egy esküvőre, hisz a szertartás alatt egy
álomszerű, hosszú ruhában hercegnőnek érezheti magát, az este
során pedig elegáns kisestélyivé alakítva kényelmesen áttáncol-
hatja bennük az estét. Az Elizabeth Nardo Divatház garanciát vál-
lal a ruhák időtállóságára, hisz a nálunk vásárolt darabot sok év
múlva is biztosan viselheti. Ruháink úgy készülnek, hogy a test
vonalát követik, de szabásuknak köszönhetően lehetőség van az
alakítására, ha az alakja változik.

Variációk
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Koszorúslányoknak ajánljuk. Kettő az egyben. Az abroncsos szoknya külön-
választható a ruhától. Ha leveszed, máris egy exkluzív koktélruhád is lesz. 

Bármilyen színben rendelhető.
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Bármelyik modellt elkészítjük neked a Te méretedre, tetszőleges színben.



Idei báliruha-kínálatunkat is a sokszínűség és az egyedi
megoldások jellemzik. Valamennyi korosztályú és testal-
katú hölgy megtalálhatja nálunk a ruhát, amelyben bálki-
rálynőnek érzi magát. A fiatalos, extravagáns darabok
mellett a 2016-os kínálatból a klasszikus, letisztult formá-
kat kedvelő hölgyek is bátran válogathatnak.

Legyen ön a bál szépe! Egy Elizabeth Nardo ruhába
bújva – melyet kollégáink természetesen az ön testalka-
tához mérnek és alakítanak a teljes kényelem és ragyogó
megjelenés érdekében – ön is megtapasztalhatja az egye-
dülálló és pompás érzést, amit csak egy egyedileg terve-
zett ruha adhat.

A koszorúslányok szó szerint a menyasszonyt körbe-
fonó csokor, melynek középpontja a koszorú legszebb ró-
zsája, a leendő feleség. Ezért lényeges, hogy a koszorús-
lányok ízlésesen megkomponált, színben és lehetőleg
stílusban is passzoló ruhákban pompázzanak, hiszen ha
viseletük nem harmonikus, könnyen elvonhatják a figyel-
met a menyasszonyról.

Legyen ön a bál szépe, 
vagy a menyasszonyi koszorú éke
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Bálokra, szalagavatóra és esküvőkre ajánljuk...
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Menyasszonyi cipők, Claudio Dessi, Morandi

Nálunk a kényelem és a minőség együtt jár!
Az alkalmi ruháknál a fehérneműkön kívül a cipő az, amire fontos nagy figyelmet fordítani, hogy kényelmes
legyen, hisz elronthatja az egész est hangulatát egy rosszul megválasztott cipő. Ezért szalonunkban mi jó minőségű
divatos bőrcipőket forgalmazunk, amit a későbbiekben is tud használni – ellentétben egy szaténcipővel.



A jó fehérnemű a ruha alapja, olyan részlet, amely apró-
ságnak tűnhet, de amely az elegancia és harmónia elen-
gedhetetlen feltétele. Tekinthetünk rá egy ház alapjaként
is, hiszen jó alap nélkül nincs stabil ház. Boltunk fehér-
neműk széles választékát kínálja vásárlói számára, így
minden korú, alkatú és egyéniségű nő megtalálhatja azt,
ami az ő adottságait leginkább kiemeli. Fontos, hogy vá-
lasztásunk a megfelelő méretű alsóneműre essen. Üzle-
tünkben tapasztalt kolléganőink segítenek, amennyiben
ön nincs tisztában pontos méreteivel. Melltartókból és
alakformálókból is mindenféle méret megtalálható ná-
lunk, hisz ahogy nincs két egyforma alma, két egyforma
nő sincs. Az Elizabeth Nardo Divatház a 70/A mérettől
egészen a 110/F méretig kínál melltartókat vendégeinek.

A rugalmas fehérnemű bizonyos mértékben szabályoz-
za a nő alakját. Ezt a funkciót töltik be a melltartók is, de
ma már számos esztétikus has- és csípőszorító fehérnemű
is elérhető, melyek korrigálják az alakot a has és csípő te-
rületén. Az Elizabeth Nardo Divatház kényelmes és kiváló
alakformáló, gumirozott Body control alsóneműket kínál,
melyek a hétköznapi viseletek, alkalmi ruhák, vagy akár
menyasszonyi ruhák alatt megbújva járulnak hozzá a tö-
kéletes alakhoz. 

Mert egy Elizabeth Nardo ruha a hozzá illő tökéletes
fehérneművel mindenkiből a lehető legtöbbet, legszebbet
hozza elő.

A felsőrendű  alsónemű
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A fehérnemű alakot formál.
Hozd ki magadból a legtöbbet 
egy jó minőségű fehérnemûvel.
Hidd el, csodákra képes.
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Megjelenésünkkel kifejezzük az egyéniségünket, illetve
ez az első, amit embertársaink észrevesznek rajtunk. Fon-
tos tudni, hogy embertársaink első benyomását velünk va-
ló találkozásunk első hét másodperce határozza meg, má-
sodik első benyomás pedig sajnos nincs. Az Elizabeth
Nardo Divatház ezért kiemelt figyelmet fordít az urak hét-
köznapi, ünnepi, vagy akár esküvői ruházatának összeál-
lításában is.

Vajon mi tesz elegánssá egy férfiöltönyt? Az, hogy jó
minőségű anyagból, finom tapintású szövetből készül, és
megfelelően követi a férfi testének vonalait. Ahogy a höl-
gyeknél, az uraknál is érdemes figyelembe venni a testal-
katot és a testmagasságot az öltözék anyagának, formájá-
nak kiválasztásakor. Sokszor hiába veszünk „méretünknek
megfelelő” ruhadarabokat, az mégsem áll igazán jól. En-
nek oka, hogy nincs két egyforma test, ezért tanácsos ru-
háinkat a saját testünkre szabatni, hisz a jó öltöny ismérve,
hogy kihangsúlyozza a test előnyös vonalait és elrejti a
kevésbé előnyös tulajdonságokat; korrigál, kiemel, és ahol
kell, eltakar. Divatházunk dolgozói sokéves tapasztalatuk-
kal segítenek a tökéletes öltöny megtervezésében és meg-
valósításában. 

Az elegáns, magabiztos férfi
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Felejtse el a konfekciót, 
varrasson olyan öltönyt, 
mely az ön alakját követi.

Mi nemcsak az öltönyét és a díszmellényét készítjük el méretére, 
de ingét és cipőjét is megvásárolhatja nálunk.
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Az ifjú pár ruházata után kiemelkedően fontos a tanúk és
az örömszülők öltözéke. 2016-ban is arra törekszünk,
hogy a tanúkat és örömanyákat a tetőtől talpig elegancia
és harmónia jegyében öltöztessük a pár ruházatához és sa-
ját ízlésükhöz passzolva. Így lesz egységes, testreszabott
és ízlésesen komponált megjelenésű a pár és a násznép
ünnepi ruházata. 

Kiemelten fontos, hogy a tanúk és örömszülők stílusá-
nak megfelelő, de egymással harmonizáló öltözéket talál-
junk. Ebben segítenek önöknek szalonunk dolgozói, akik
sokéves gyakorlatukkal, tapasztalt szemmel egyengetik a
násznépet az egységes megjelenés felé. Egyedi modellje-
ink tervezésekor igyekeztünk idén is a lehető legváltoza-
tosabb megoldásokra törekedni. 2016-os kínálatunkban
exkluzív modellekkel, fiatalos, extrémebb és visszafogot-
tabb, klasszikus vonalvezetésű fazonokkal, tengernyi ki-
egészítővel és vadonatúj megoldások sorával várjuk. Ter-
mészetesen – ahogy ez az Elizabeth Nardo Divatház teljes
kínálatára igaz – ha ön nem találja meg álmai darabját
készletünkben, mi segítünk megálmodni, megtervezni és
megvalósítani az ön egyedi tervezésű álmát. 

Hogy a tanúk és az örömanyák
is tündököljenek…
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Az Elizabeth Nardo – bár városszerte az esküvők stylist-
jaként ismert – nem csak a „nagy napra” öltöztet, hanem
a hétköznapok eleganciáját is képviseli, hiszen fontos,
hogy ne csak az ünnepnapokon, hanem a mindennapok-
ban is úgy érezzük, ez életünk egy meghatározó napja.
Ehhez szükséges az ízléses, stílusos, egyénre szabott öl-
tözködés, mely alkatunknak, típusunknak és karakterünk-
nek is megfelel. Fontos, hogy a ruházat illeszkedjen mun-
kánkhoz, és jól érezzük magunkat benne. Ezt csak úgy
érhetjük el, ha ruhánk a szó szoros értelmében is és a sze-
mélyünket kifejezve is testreszabott. 

Elizabeth Nardo néhány évvel ezelőtt mert nagyot ál-
modni. Megnyitotta az úgynevezett Styling Roomját. Ez
a szolgáltatás elsősorban azoknak nyújt segítséget, akik
nem tudják, mi áll jól nekik, és szeretnének többet kihozni
magukból. Elképesztő, hogy már a megfelelő színárnya-
latok kiválasztása is mennyit élénkít egy emberen!

A Styling egy intim szeánsz, mely egy beszélgetéssel
kezdődik, hisz nem csak a vendég alkata, felépítése szá-
mít; a tökéletes ruha megtalálásához a belső értékek, a
személyiség is elengedhetetlen részletek. Az Elizabeth
Nardo Divatház alsó szintjén külön úgynevezett Styling
Roommal várjuk önt, ahol privát környezetben szépülhet.

A styling célja nem az, hogy megváltoztassa a hölgye-
ket. A Broadway – Styling for you azért jött létre, hogy
ön ismét megélhesse azt a nőiességet, melyet tudatosan,
vagy teljesen tudat alatt elnyomunk. Vendégeink hatalmas
katarzist szoktak átélni, amikor egy-egy ruha által kellő
hangsúlyt kapnak, felszínre kerülnek eddig ismeretlen ér-
tékeik. Elizabeth gondos odafigyeléssel segít megtalálni
ünnepeink és hétköznapjaink ékeit. Az önnek komponált
színekből és az ön alkatára leginkább passzoló darabokból
szalonunkban egy kollekciót állítunk össze önnek. A kol-
lekciók saját tervezésűek és szalonunk varrodájában ölte-
nek formát. A teljes átalakulás emellett, igény szerint, fod-
rász és sminkes szakemberek bevonásával is történhet.
Engedje, hogy Elizabeth Nardo felébressze az önben
szunnyadó nőies NŐT!

Broadway, Styling for You 
– a tetőtől talpig nőies nő
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A hétköznapokban is nőiesen és elegánsan jelenhet meg. 
Terveztesse meg velünk ruhatárát.



Vajon céljaid eléréséhez tudásodon felül 
megjelenésed is hozzásegít?
Ismerd meg céljaidhoz vezeto utad azáltal, hogy tudod:

mi az, ami jól áll neked,
mely színekben ragyogsz igazán,
hogyan hozhatod ki önmagadból a legtöbbet,
hogyan lehetsz magabiztos és hiteles

Ismered saját rejtett értékeidet?
El tudod fogadni hiányosságaidat?
Tudod szeretni önmagad?
Te rombolod vagy építed személyes márkádat?
Szerinted tényleg annak látnak mások, mint aminek Te látszani szeretnél?

Építsd ki saját márkád és legyél:
sikeres, magabiztos nő, aki boldog az életben
sikeres mint nő, mint anya, mint munkatárs, mint feleség, mint barát
aki harmóniában van önmagával és a világgal
akinek megjelenése mutatja külső és belső értékeit
akinek megjelenése magabiztosságot, önbizalmat és kiegyensúlyozottságot sugároz
aki mellett jó lenni

Tanuld meg a személyes márkaépítés művészetét!

HITVALLÁSOM:
Minden ember egy egyszeri, megismételhetetlen csoda.
Hiszem, hogy az embereknek nem szabad leértékelniük saját értékeiket és nem szabad hagyniuk, 
hogy ezt mások megtegyék. Mindenkiben ott van a szépség, s ha ezt felfedezi magában, 
megtalálta a csodát. Szeretném, ha Te is megkeresnéd saját egyéniségedet és stílusodat, 
s nem hagynád, hogy elvesszél a szürke tömegben. Légy önmagad!

Jelentkezz most új Styling Exclusive szolgáltatásunkra.

Self-Branding 
Egyéniséged, mint a Te márkád!

„Az én sikerem… 

  hogy mások szépnek látnak téged!”

„Káprázatos vakító ragyogás”

Elizabeth Nardo-
A káprázatos nők stylistja

gáltatásunkra.
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www.stylingforyou.hu
Bejelentkezés, bővebb információ: 20/949-4892
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Mindig is kiemelten fontos volt számunkra, hogy
vendégeink minél szélesebb körét tudjuk kiszolgál-
ni; hisz ahogy nincs két egyforma alma, nincs két
egyforma alkat sem. Divatházunk kínálatában a telt-
karcsú hölgyek is megtalálhatják álmaik esküvői
vagy báli ruháját. Modelljeink 38-as méret felett is
ugyanolyan változatosak, az extrém, fiatalos dara-
boktól a visszafogott, klasszikus vonalvezetésű ru-
hákig széles választékot kínálunk. 

Hitvallásunk, hogy egy nő egyedülálló szépség.
Hozzáértő kezek segítségével e szépség fénye emel-
hető, és ez nem függ kortól vagy testalkattól. 

Nőies szépség – Plus Size ruhák 
az Elizabeth Nardo Divatházban
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Tradicionálisan a menyasszony éjfél
után, de még a menyecsketánc előtt ru-
hát vált. Ez már az „asszony ruhája”, így
a menyecskeruha fontos kiegészítője az
estének. Kiválasztásánál alapvetően
ugyanazokat a szempontokat említhet-
jük, mint a menyasszonyi ruháénál, 
de fontos, hogy a két ruha egymással
harmóniában álljon. Ha extrém meny-
asszonyi ruhát választunk, érdemes ez-
zel összehangolni menyecskeruhánkat,
azon ban ha ruhánk tradicionális, nem 
tanácsos ettől nagyban eltérő menyecs-
keruhát választani. Szakértőink segíthet-
nek a két viselet összhangjának meg -
találásában, így a menyasszony az este
második felében asszonyként is tündö-
kölhet. Manapság sok menyasszony vá-
laszt koktélruhát menyecskeruhaként,
amit aztán később is viselhet. Az Eliza-
beth Nardo Divatház szakemberei se-
gédkezet nyújtanak a megfelelő, időtálló
modell kiválasztásában. A ruhák itt a ter-
vezéssel kezdődnek és az út a kivitele-
zésen át akár egészen a tisztításig tart.

A menyecskeruha

Határozott elképzelésed van, hogy milyen
menyecskeruhát szeretnél? Mi elkészítjük, profi
varrónőink számára nincs lehetetlen. Több mint
1500-féle méteráru-kínálatunkból kiválaszthatod
a hozzá illő anyagot.

Elizabeth Nardo 
az esküvők Stylistja









Sok menyasszony érkezik hozzánk egyedi elképzelések-
kel, szeretnék a nagy napon azt a ruhát viselni, amit meg-
álmodtak.

Vannak olyanok, akik valami vagányra vágynak, van-
nak, akik egyszerűt szeretnének vagy például egy tenger-
parti esküvőhöz illő ruhát, és persze ahány nő annyiféle
álomruha!

Fordulj hozzánk bizalommal, ha Te is szeretnéd, hogy
olyan ruhád legyen, amit elképzeltél.

A hely, ahol az álmok
valóra válnak!
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Egyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül

is megrendelheti: 
shop.elizabethnardo.hu
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Judit

Bizony nagyon váratlanul ért, amikor nagyobbik lányunk bejelentette, hogy férj-
hez megy. De hát ez az élet rendje, ugyebár... Hiába is szeretnénk örökre magunk
mellett tartani a gyerekeinket, egyszer csak kirepülnek... Elképzeltem Esztikémet
gyönyörű szépnek a menyasszonyi ruhájában, és erről rögtön hasonló képek ju-
tottak eszembe róla kiskorából! Milyen elbűvölőek is voltak a kislányaink a bár-
sonyruháikban, tüllszoknyácskáikban, az elmaradhatatlan „kopogós cipőikben”!
Olyan büszkék lehettünk rájuk, bármilyen rendezvényen is jelentünk meg velük.
Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat: itt az alkalom, hogy Esztikém
élete nagy napján, az esküvőjén, most én csaljak a lányom arcára elégedett mo-
solyt, a szívébe pedig jóleső érzést a megjelenésemmel. Miatta akartam nagyon
szép lenni az esküvőjén! Ezért kerestük fel Elizabeth szalonját. Közösen, a lá-
nyom és én. Kicsit izgultam, mert elképzelésem sem volt a ruha fazonját illető-
en, csak abban voltam biztos, hogy a ruha színe mindenképpen az esküvőt meg-
határozó bordó alapszín legyen. A lányom biztatott, hogy ne izguljak, a
szalonban biztos van az ilyen tanácstalanul betérő vendégekre is megoldás! Iga-
za lett! 

A szalon dolgozói olyan türelemmel és szakértelemmel terelgettek a ruha
megálmodása során, hogy a végeredményt látva igazán hálás lehetek nekik. Ildi-

kónak külön köszönet a szín-tanácsadásért, alkalmazom azóta is, nagyon bevált! Segítségükkel olyan
ruhám lett, ami konzervatív, mégis nőies, sőt, amiben amellett, hogy elegánsnak érzem magam, még
fesztelenül tudok mozogni is, hiszen tökéletesen illeszkedik az alakomra.

A csodás ruhám bizony sok bókot kapott a nagy napon, de a legszebb elismerés az volt, amit a lá-
nyomtól kaptam! 

Ez volt az én igazi örömöm, és ezt a szalon dolgozóinak szeretném most megköszönni, hiszen
igazán profi munkát végeztek.

Krisztina 

Egy számomra nagyon fontos alkalomra készültem, és mivel sze-
retem az egyediséget és a szép, elegáns ruhákat, így felkerestem az
Elizabeth Nardo Divatházat, ahol Elizabeth nagy szakértéssel se-
gített abban, hogy több fazon felpróbálása után mi az, ami szá-
momra a legelőnyösebb, miután ezt kiválasztottuk, megnéztük a
lenyűgöző színekben pompázó méteráruk sokaságát, melyek közül
kiválaszthattam kedvenc színemet, és még a színárnyalatokban is
válogathattam. 

A szakszerű hozzáértés mellett a szalon dolgozói nagyon ru-
galmasak és a tökéletességre törekednek. Itt nincs lehetetlen vagy
olyan dolog, amit ne tudnának elkészíteni. Ez egy megbecsülendő
kincs, amit ajánlok mindenki figyelmébe.

Imádom az itt készített ruháimat, hisz amikor felveszem, min-
dig nagy sikert aratok bennük. 
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Rólunk mondták
Emese

Év elején véletlenül botlottam bele az Esküvő Kiállításba a Kereskedők Házában.
Mivel készültünk már a nagy napra, ezt egy jelnek vettem, hogy tájékozódjak a
kiállítóknál. Az Elizabeth Nardo Divatházat régóta ismerem, már több ruha került
innen a családba. Tetszik a stílus és egyediség, amit képviselnek, így már aznap
egyeztettünk is egy időpontot, hogy megtervezzük álmaim ruháját. Mindenkivel
egyénileg foglalkoznak, ezért is kell előre időpontot egyeztetni. Első alkalommal
elkezdtünk beszélgetni, hogy milyen ruhát szeretnék. Mindenképpen egyszerű
szabásúra gondoltam, de még nem döntöttem el, hogy szoknya vagy nadrág le-
gyen. A ruha az alakom miatt sem volt mindegy: széles csípőm, keskeny dere-
kam és hosszú lábaim miatt a normál konfekcióméretek általában nem szoktak
passzolni. Egy-két ruha felpróbálása után (nagyon széles a választék, ami pró-
bára rendelkezésre áll), végül is a nadrág mellett maradtam. Olyan ruhát sze-
rettem volna, ami illeszkedik a stílusomhoz, illetve később is hordható lesz. Mi-
vel különleges alkalomról volt szó, egy csipkés, díszes mídert választottunk
hozzá, valamint készült egy kabátka is hűvösebb idő esetére. A színt és az anya-
got is segítettek kiválasztani.

Második alkalommal már próbakész volt a ruha. Ezen a próbán állítottuk
be a végleges méreteket, illetve helyeztük fel együtt a csipkéket, kiegészítőket.

A harmadik találkozás már tényleg az utolsó simításokkal telt, a végleges rögzítés és vasalás után
el is hozhattam a rendelt ruhákat, hisz messziről érkeztem.

Nagy segítség volt, hogy egy helyen el tudtam intézni mindent, gondolok itt a kiegészítőkre, mi-
nőségi fehérneműre és cipőre egyaránt.

Végig nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, sikerült olyan ruhát varázsolni, ami nem csak az
én, hanem az egész rokonság tetszését is elnyerte. Bátran ajánlom a Divatházat alkalmi ruhák készí-
tésére és bérlésére, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Hitvallásom:
Minden ember egy egyszeri, megismételhetetlen csoda. Hi-
szem, hogy az embereknek nem szabad leértékelniük saját ér-
tékeiket, és nem szabad hagyniuk, hogy ezt mások megtegyék.
Mindenkiben ott van a szépség, s ha ezt felfedezi magában,
megtalálta a csodát. Szeretném, ha Te is megkeresnéd saját
egyéniségedet és stílusodat, s nem hagynád, hogy elvesszél a
szürke tömegben. Legyél önmagad!

Elizabeth Nardo
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Róza

Talán mindenki emlékszik még arra, amikor a belvárost ellepték a menyasz-
szonyok, akik Elizabeth Nardo ruhában sétáltak. Minden lány álmodozik ar-
ról, hogy egyszer menyasszony legyen, de mennyivel jobb, ha valakinek nem
kell a nagy napig várnai ahhoz,hogy menyasszonyi ruhában legyen, hisz mo-
dellként ezen szép ruhákban tündökölhet nap mint nap és élvezheti az em-
berek csodálatát. Hiszen többször láttam, hogy turisták fotózkodtak a lá-
nyokkal és idegen fiúktól virágot kaptak. Én is szívesen lettem volna a
helyükben, hisz ki nem?

Akkor éppen ruhatervező szerettem volna lenni. Nagyon tetszettek a ru-
hák, és én is szerettem volna menyasszonyként sétálgatni a belvárosban.
Felkerestem Elizabethet, aki nagy örömmel és szeretettel fogadott. Ekkor
ismertem meg Őt, és ekkor jártam először a szalonban. Kiderült, hogy túl
fiatal vagyok, a termetem pedig túl kicsi és sovány. Elizabeth mégsem kül-

dött el. Leültetett, türelmesen elmagyarázta, hogy miért nem tud alkalmazni. Ezután sokat beszél-
gettünk a ruhatervezésről, a modellszakmáról. Elizabeth mesélt a saját életéről, a céljairól is. Nagyon
jól éreztem magam ezen a délutánon, szeretetet és figyelmet kaptam egy nagyon elfoglalt, nagyon
sikeres embertől, én, a kicsi lány. Elhatároztam, hogy figyelemmel kísérem Elizabeth munkásságát
és – majd ha eljön az én nagy napom – Vele készíttetem el a menyasszonyi ruhámat is. Esküvőm
még nem volt, de a szalagavatómra az Elizabeth Nardo Szalon készített nekem egy nagyon egyedi,
nagyon szép ruhát. Először elmondtam Elizabethnek a terveimet, hogy milyen ruhát szeretnék. Ő tü-
relemmel végighallgatott, majd azt mondta, nem lesz könnyű, de megcsináljuk. Először Elizabeth-
tel a szalonban szebbnél szebb csipkék közül válogattunk. Megtaláltuk a tökéletes csipkét és elké-
szítették nekem a tökéletes ruhát. Imádom! Elég válogatós vagyok, de ez a ruha szerelem volt első
látásra. Nem csak a szalagavatón, hanem a gólyabálon is felhúztam, és bevallom, van, hogy felveszem
és sétálgatok benne a tükör előtt. Ez a ruha akkora önbizalmat ad, hogy amikor rajtam van, nincs le-
hetetlen. Ezúton is szeretném megköszönni a gyors, precíz, minőségi munkát. 

Most egyetemre járok, kevés a szabadidőm. Elizabethtel nem vagyunk napi kapcsolatban, de min-
dig hazaviszem az új katalógust, figyelem Elizabeth oldalát. Időnként bejelentkezem egy jó kis be-
szélgetésre, és Elizabethnek mindig van rám ideje. Beszélgetünk róla, rólam, a világról, a jó és a
rossz dolgokról. Nemrég a barátomat is bemutattam Neki. Lehet, hogy egyszer én is menyasszony
leszek? El ne kiabáljam, de már álmodtam róla és nagyon várom!

Anita

Az Elizabeth Nardo Szalonnal már régóta kap-
csolatban vagyok. Az eljegyzési ruhám is itt
készült, így nem volt kétséges, hogy a meny-
asszonyi ruhámat is itt fogom megtalálni.
Rengeteg katalógust és honlapot végignéz-
tem, olyan ruhát kerestem, ami nem túl hi-
valkodó, tükrözi a személyiségemet, illik
hozzám. A szépet, divatot, stílust jól ismerő
Elisabeth Nardo Divatház iránytű volt szá-
momra a ruhám kiválasztásában. A francia
eleganciát lágyan hangsúlyozó modellt
örömmel viseltem azon a szép napon. 
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Anita  

Mikor egy nő életében eljön a pillanat, hogy élete nagy napjára ruhát keressen,
szeret mindenhol körülnézni, hogy biztos döntést tudjon hozni. Én is több sza-
lonba elmentem ruhapróbára, viszont azt a hozzáértést és kedvességet, amit
az Elizabeth Nardo Szalonban kaptam, sehol másutt nem volt meg. Ruhapró-
bára úgy érkeztem, hogy nem volt konkrét elképzelésem, viszont voltak fé-
lelmeim. Mivel nem vagyok vékony és magas sem, így féltem, hogy ezek a
ruhák pont azt fogják kiemelni, amit nem szeretnék. A próba elején már a be-
szélgetésnél az összes ilyen félelmem kezelve lett, így amikor a ruhák felhú-
zására került a sor már csak azt az érzést vártam hogy „igen ez az én ruhám”.
A ruhák sorbani felhúzása során megvolt ez a remek érzés. Tudtam, hogy az

általunk közösen kiválasztott
ruhában gyönyörű leszek a
nagy napomon. A ruha mellett
az összes kiegészítőt be tud-
tam szerezni, így tetőtől talpig felöltöztettek már a pró-
ba során is. Mivel a párom és én is minden hétköznap
dolgoztunk és a munkákból adódóan kevés szabad per-
cünk maradt a nagy napi előkészületekre, nagyon nagy
segítség volt, hogy mindent egy helyen be tudtunk sze-
rezni. A menyasszonyi ruhám kiválasztása után a vő-
legény öltönyét tervezték meg nekünk, ami teljesen
harmonizált a ruhámmal. Az összes koszorúsomnak,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt a szalonból volt a
ruhájuk, nagyon rugalmasan és profizmussal kezeltek

bennünket mindazért, hogy az esküvői fotóink a harmóniát
tükrözzék és látható egységesség legyen a képeken. 

Ezúton is szeretném megköszönni az Elizabeth Nardo Szalon dolgozóinak a rengeteg segítséget,
hogy segítettek életem nagy napját felhőtlenné tenni. 

Irén

Egy édesanya életének szép pillanatai közé tartozik, amikor a lányának menyasszonyi
ruhát, önmagának örömanyaruhát keresnek együtt. Ezt a boldog időszakot éltük át mi
is a kislányommal közösen, az esküvői ruha varratásakor. A nagy napra mindketten
előre megálmodtuk már az öltözékünket, a megvalósításhoz pedig felkerestük az 

Elizabeth Nardo Divatházat. A kisbabát váró ará-
nak határozott elképzelését részleteiben is ponto-
san készítették el a szalon dolgozói. Az eredmény
egy elegáns, visszafogott, dekoratív menyasszo-
nyi ruha volt, ami elkápráztatta a násznépet.
A méretre varrt ruha nemcsak nagyon szép lett,
de kényelmes viseletnek is bizonyult. Eli za -
beth ék ezzel járultak hozzá ahhoz, hogy az es-
küvő felejthetetlen és tökéletes legyen. A szá-
momra elkészített ruha is csodálatos lett,
pontosan, ahogy megálmodtam. Már többször var-
rattam itt ruhát, mindegyik különleges és kiváló minőségű. 
Kapcsolatunk az Elizabeth Nardo Szalonnal csaknem egy év-
tizedes, amely az itt dolgozók magas színvonalú munkájának
és rendkívüli segítőkészségének köszönhető.
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KS 166–18



A 2016-os kollekció darabjai természetesen egyenesen Párizsból ér-
keztek; a hat márka hat különböző stílust képvisel. 

Az Elizabeth Nardo Divatház nők százait varázsolta már szép ará-
ból gyönyörű menyasszonnyá. Miért érdemes 2016-ban is az Eliza-
beth Nardo Divatházat választani? Számtalan okból. A városban már
rég az esküvők stylistjaként emlegetett Elizabeth és kolléganői sok -
éves tapasztalattal, türelemmel és odaadással kezelik ügyfeleiket.
A menyasszonyok teljesen privát környezetben próbálhatnak ruhákat,
illetve kapnak lehetőséget arra, hogy álmaik ruhája formát öltsön. 

A ruhaválasztásnak három elengedhetetlen kritériuma van: az al-
kat, az elképzelés és az egyéniség. Fontos, hogy tisztában legyünk
alkatunkkal, hisz így olyan esküvői ruhát választhatunk, mely elő-
nyös pontjainkra hangsúlyt helyez, és eltakarja azokat, amiket nem
szívesen mutatunk meg. Szalonunkban dolgozó szakembereink se-
gíthetnek abban, hogy az Ön alkatára leginkább passzoló ruhára lel-
jen. Természetesen mindez összhangban történik a leendő ara elkép-
zeléseivel és személyiségével, hisz nem elég, ha a ruha tökéletesen
passzol, a cél az, hogy minden nő gyönyörű, magabiztos menyasz-
szonyként állhasson oltár elé. Célunk, hogy minden korosztály és al-
kat, minden személyiség megtalálhassa álomruháját kínálatunkban. 

Miért ajánljuk ruháinkat? Sajnos az elmúlt években egyre nagyobb
számban jelentek, jelennek meg a piacon az olcsó hamisítványok.
Ezek jellemzője, hogy a divatvilág nagyjainak ruháit másolják, de a
minél olcsóbb előállítás érdekében az anyagok minősége rossz, ami
hamar egyértelművé válik nem csak a szakavatott szem számára.
A legtöbb ruha ugyan méretre készül, azonban fontos tudni, hogy a
konfekcióméret egy elavult koncepció. Ezeknél a viseleteknél fontos
ugyanis, hogy a test vonalát tökéletesen kövessék, attól ne álljanak
el, ne kelljen őket folyamatosan igazgatni. A szalonunk kínálatában
található darabok előnye, hogy a legtöbbjük igazítható, melyben
szakképzett varrónőink nyújtanak segítséget. Ruháink mind minőségi
kelmékből készülnek, kiválasztásuk gondos figyelemmel történik.
Mind a ruhák megvásárlására, mind kölcsönzésére lehetőséget biz-
tosítunk. 

Amennyiben önnek konkrét elképzelése van, és széles választé-
kunk darabjai ezt nem valósítják meg, üzletünk önálló varrodával is
rendelkezik, így kérésre akár komplett ruhaköltemények elkészítését
is vállaljuk. 

Divatházunkban Ön több mint 500 menyasszonyi ruha közül vá-
laszthat. 
Menyasszonyi ruhák bérleti díja 60.000-150.000 Ft-ig.  A bérleti díj
tartalmazza a kesztyű, fátyol, stóla vagy boleró bérlését is. 

Az esküvői koszorú legszebb rózsája  
– a menyasszony
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MK 161–14
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Márkás kontra anonim menyasszonyi 
ruhák, avagy „olcsó húsnak
valóban híg a leve”?
Nagy dilemmát és nem kevés fejtörést okoz annak eldöntése, hogy
azon a csodálatos és megismételhetetlen napon milyen menyasszo-
nyi ruhában mondjunk igent választottunknak. Azért merem ezt
állítani, mert saját esküvőmre készülve én magam is átéltem a ru-
hakeresési mizériát. 

A saját menyasszonyi ruhám kiválasztása során összegyűjtött
tapasztalataimra építve elkezdtem közelebbről körbejárni a témát,
ami egyre inkább magával ragadott. Ma már hivatásomnak te-
kintem a leendő arák tájékoztatását, a ruha keresés megkönnyí-
tését annak érdekében, hogy a ruhaválasztást semmiképp se te-
herként élje meg a menyasszony, sokkal inkább egy életre szóló,

kellemes élmény legyen. Ezért hoztam létre egy olyan szolgáltatást ami ebben segíti a leendő
menyasszonyokat. www.eskuvoiruhacentrum.hu Itt teljes körű felvilágosítást találtok a témával
kapcsolatban. Eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az „olcsó húsnak híg a leve”
mondás különösen igaz a menyasszonyi ruhákra. Sajnos. Számtalan olyan szalonnal találkoztam
már, ahol a nemzetközi világmárkák árához hasonló áron kínálják az anonim ruhákat, viszont
azok minősége messze nem éri el a jól ismert brandek színvonalát. Ne dőljetek be a „kirakatnak”,
egy jó adottságokkal rendelkező divatosan bebútorozott üzlet még nem jelenti azt, hogy a ter-
mékkínálata is minőségi. 

A márkanév nem azért fontos, mert sokan ismerik, sokkal inkább, mert garantálja azt a magas
színvonalat, amit egy menyasszonyi ruhának igenis el kell érnie. Egy „nevesincs” ukrán vagy
távol-keleti ruha beszerzési ára 1-200 dollár, míg egy márkás ruha beszerzési ára akár több ezer
dollár is lehet. A minőségi anyagok és kiegészítők mellett nélkülözhetetlen az a szaktudás, amely
a hibátlan szabásvonalak kivitelezését eredményezi. Az a szaktudás, amely csak hosszú évek
alatt sajátítható el. Ez a két dolog együtt garantálja a sikert. Nem igaz, hogy a márkás ruhák drá-
gák, hiszen közel ugyanennyiért bérelhetitek ki a „nevesincs” modelleket. Egy esküvő költség-
vetéséhez képest az a 10-20-30 ezer forintos különbség elhanyagolható a minőségi különbséghez
képest. És ezt fogjátok egy életen át nézni a fotókon. 

Még egy jó tanács! Érdemes felpróbálni a kiszemelt darabot döntés előtt. Ezzel csak azt sze-
rettem volna sugallni, hogy nagy kockázatot vállal az, aki csak úgy, „látatlanban” katalógusból
berendel valamit, amit előtte soha sem látott és nem próbált élőben. A legnagyobb rizikót pedig
az vállalja – és sajnos ilyet is hallottam szép számmal – aki nem üzletből, hanem az internetről,
megbízhatatlan forrásból szeretne utánzatruhát vásárolni. Kecsegtető az ajánlat, mert például az
e-bay-en feltűnően kedvező áron kínálják a látszólag szebbnél szebb ruhakölteményeket. De
gondolj bele: ruhapróba, illetve az anyag, és a díszítés tapintása nélkül nagy meglepetésben lehet
részed, és semmi sem garantálja, hogy elégedett leszel. Hogy is lehetnél az? Te az eredeti ruha
fotóját ábrázoló képet látod egy nevesincs varroda honlapján, viszont amit ők kép alapján elké-
szítenek neked, annak köze nincs a képen látható márkás ruhához sem anyagban sem kivitele-
zésben. Nem éri meg kockáztatni...

Az Elizabeth Nardo Divatházban tett látogatásom során a ruhák átnézése után megállapítot-
tam, hogy a divatház 100%-ban márkás ruhákat forgalmaz.

Juhász Eszter
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Könyvelés, adótanácsadás

Kedves Ágnes, kérem, mutassa be pár szóval a céget!
Az Aradi és Társa Kft. 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy komplex
számviteli szolgáltatást nyújtson a megújult gazdasági környezet-
ben létrejövő vállalkozások részére, és azóta is megbízható sze-
replője a könyvviteli szolgáltatást nyújtó irodák népes piacának. Fő
tevékenységünk: könyvelés, adó- és gazdasági tanácsadás, bér-
számfejtés, könyvvizsgálat. Munkatársaink szakképzettségét te-
kintve adószakértők, mérlegképes könyvelők, bérszámfejtők,
könyvvizsgálók.

Mi az, amiben a könyvelőirodájuk más?
Büszkék vagyunk rá, hogy egyike vagyunk azon könyvelőirodák-
nak, akik a legnagyobb tapasztalattal bírnak az induló, frissen ala-
pított vállalkozások könyvelésében. Ügyfélkörüket azon igényes,
intelligens, induló és dinamikusan fejlődő vállalkozások alkotják,
akik tisztában vannak vele, hogy a könyvelés nem csupán költség,
hanem a nyugalomba, biztonságba tett befektetés, mely az adóel-

Aradiné Csépányi Ágnes 7633 Pécs, Stadion u. 3/b. I/6.
+36 30 905 3681  +36 72 551 040  aradikft@gmail.com

lenőrzést lezáró végzés kézhez-
vételével térül meg. Olyan ügyfe-
lek megbízásait vállaljuk el, akik
vállalkozásukat hosszú távra ter-
vezik. Céljuk nem a nyerészke-
dés, hanem a társaság biztonsá-
gos, jövedelmező működtetése. 

Mi az, amiben segíteni
tudnak a vállalkozóknak?
Valljuk, hogy megoldhatatlan
problémák nem léteznek, kizáró-
lag megfejtésre váró, a siker ígéretét magukban hordozó feladatok,
kihívások. Küldetésünk, hogy az Aradi és Társa Kft. ne csupán egy
könyvelőiroda legyen, hanem az a 30 centis vasbetonfal, ami meg-
védi Önt az adóhatóságtól!

„Az Aradi és Társa könyvelőiroda a kényelem és
a bizalom érzését keltette bennem az első pilla-
nattól kezdve. Apparátusuk jól átgondolt, műkö-
dőképes. Cégem könyvelője jól felkészült, nap-
rakész. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy csak
ajánlani tudom.” – Elizabeth Nardo



MK 151–06

MK 161–15





58 ELIZABETH NARDO

DS 162–19



STÍLUSMAGAZIN 59

DS 162–21



MK 161–12

JFY 165–24





Szolgáltatásunkból:

Menyasszonyi,
menyecske-, koszorúslány-,

alkalmi, báli ruha, koktélruha

KÉSZÍTÉS

KÖLCSÖNZÉS

ÁRUSÍTÁS
Cipők, fehérneműk eladása

Öltönyök varrása – árusítása

Női ruhák méretre varrása
nagy 

méteráru-választékunkból.
Egyedi elképzelések 

megvalósítása.

Személyre szabott 
stílu   s tanácsadás

Kiadja: Elizabeth Nardo, 2016
A magazint tervezte: Merényi Tamás
Fotó: Dékány Zsolt www.dekany.hu

Egyes modelljeinket már webshopunkon keresztül is megrendelheti: 
www.shop.elizabethnardo.hu
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