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Jmenuju se Hana Bulíčková a jsem nadšená
bloggerka a stylistka. Ráda pomáhám
ženám vypadat a především cítit se
krásnější. Respektuju individualitu a
osobnost člověka a kladu je při práci na
první místo.
Móda a vzhled mě fascinují odjakživa. Vždy
jsem ráda hledala způsoby, jak ženám pomoci
najít samu sebe a zároveň zapracovat na
svém vzhledu. Spoustu let se v tomto oboru
vzdělávám a nabyté informace teď
zveřejňuju v článcích na svém blogu.
V módě kladu důraz na ženskost,
jedinečnost, originalitu, pohodlí, funkčnost a nadčasovost okořeněnou
špetkou aktuálních módních trendů. Oblečení vnímám jako výkladní skříň
naší osobnosti a prostředek, jak svému okolí v prvních vteřinách
efektivně sdělit, kdo jsem.
Mými největšími vášněmi jsou móda, vzhled, kosmetika, líčení, úprava
vlasů, ale také sport, zdravý životní styl, kultura, hudba, umění a příroda.
Jako máma dvou dětí, která se snaží pracovat na své kariéře, rozumím
potřebám a problémům současné ženy.
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Na prvním místě je pro mě žena. Respektuju osobnost každého, jeho
potřeby a životní situaci. Mojí zásadou je, že oblečení nesmí ženu nosit,
ale žena musí nosit oblečení. Nejdůležitější pro mě je, aby se žena cítila
dobře.
Na obrázcích v časopisech nebo na módních přehlídkách můžeme sledovat
krásné oblečení, a v něm uvězněnou ženu, která vlastně ani není vidět.
A toho nechci svojí prací docílit. Stěžejní je pro mě to, aby ženě oblečení
slušelo a pomohlo jí vyniknout.
Ženy by měly znát daná pravidla, aby mohly vypadat dobře, ale pravidla by
měla sloužit jim, ne ony pravidlům. Je pro mě důležité, aby vše bylo v
souladu s osobností ženy a oblečení mohlo být odrazem její duší. Můžeme
se obléknout skvěle, ale pokud se nebudeme skvěle cítit, výsledek nebude
efektivní.
Mým cílem je spokojená žena, ze které vyzařuje zdravé sebevědomí,
odchází z domu s dobrým pocitem a je si jistá sama sebou.
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Můj blog vznikl v roce 2018 a jeho ideou je přinášet ženám praktické
informace, které jim pomohou vypadat a cítit se lépe.
Pravidelně zde vychází články, rozhovory, praktické návody, zajímavosti
ze světa módy, tipy na líčení a úpravu vlasů, apod.
Vydávám také podcasty a videa.
Obsah článků je rozdělen do několika rubrik:









móda a styl
tvar postavy, tvar obličeje
barevná typologie
nákupy, trendy
líčení, úprava vlasů
inspirace, styl hvězd
péče o pleť
šperky

Blog má svůj stálý obsah v podobě praktických přehledů o tvarech
postavy, barevné typologii, slow fashion módních značkách apod. Do
záložky „užitečné odkazy“ vkládám vše, co by se ženám mohlo hodit.
Vytvářím také ebooky a rozesílám svým odběratelům občasník, do
kterého zařazuju různé zajímavosti, návody, rady, triky a tipy.
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 ženy ve věku 30-45 let
 vzdělané, inteligentní a cílevědomé ženy, které se
zajímají o svůj zevnějšek ze soukromých i pracovních
důvodů
 pracují na odborných pozicích, ve středním a vyšším
managementu nebo podnikají
 svoje zájmy soustředí také na kulturu, sport, rodinu
nebo přírodu
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Jsem aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně přispívám a vytvářím obsah
pro svoje sledující.

facebook | instagram | pinterest
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Blog má vlastní facebookovou stránku, která reflektuje činnost blogu.
Přináším zde i různé zajímavosti a tipy na nákupy nebo na slevy.
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V podpůrné diskuzní a poradenské skupině ženám osobně radím, ale také
jim přináším pravidelně inspiraci a tipy na nákupy nebo na zajímavé
slevy. Jsou zde hodně aktivní také moje čtenářky.
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Personalizovaný profil, který moje čtenářky víc seznamuje s mojí osobou,
tím co nosím, co mám ráda a jak žiju.
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Na Pinterestu mám vytvořené nástěnky podle různých témat, kam vkládám
praktické ukázky. Jedna z nástěnek je věnována mým osobním outfitům.
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Ráda podpořím váš produkt nebo značku, budu-li přesvědčená o jeho
kvalitě a přínosu pro své čtenářky a klientky. Na odměně se můžeme
domluvit individuálně. Máte-li jakékoliv návrhy, napište mi na můj e-mail.
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hanka@stylunaproti.cz
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