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Strój
biznesowy
buduje profesjonalny wizerunek
pracowników i spójny obraz firmy.

Zespół Walter Herz to różnorodne osobowości, pełna gama umiejętności
i kompetencji, każdy w inny sposób wyraża siebie i każdy na swój sposób jest
wyjątkowy.
Ubiór w biznesie musi być stosowny i przede wszystkim musi okazywać szacunek drugiemu człowiekowi, ale również szacunek do samego siebie.
Jako Firma lubimy być pierwsi i innowacyjni, lubimy wyznaczać nowe trendy,
nie chcemy oglądać się na innych i stale porównywać, jesteśmy i będziemy
sobą.

Zapraszam do zapoznania się z naszym
Lookbookiem i z naszym zespołem.
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Q

Jako doświadczony Partner poznajesz codziennie mnóstwo ludzi
ze świata biznesu, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że pierwsze
wrażenie jest najważniejsze ?

Q
Czy moda ma wpływ na Twoją
pracę i funkcję Client Relationship Director?

Pierwsze
wrażenie

A
4

Jest ważne, natomiast można zawsze swój wizerunek budować lub
dewaluować. Lepiej jest zrobić oczywiście jak najlepsze pierwsze wrażenie,
ale też nie zawsze Cię to przekreśla. Szczególnie w naszej branży, gdzie
miła powierzchowność pomaga na pierwszym spotkaniu, ale bez wiedzy
i umiejętności przegrywasz zawsze. Idealne połączenie to adekwatny strój
pokazujący szacunek do rozmówcy, świetne przygotowanie merytoryczne
oraz kompetencje związane z budowaniem relacji.

A
Powiedziałabym, że nie tyle
moda co styl. Każdy ma swój
– niepowtarzalny sposób ubioru. Moje stanowisko i fakt,
iż reprezentuję firmę na spotkaniach biznesowych, konferencjach i galach sprawia,
że mój wygląd jest dla mnie
bardzo ważny. Staram się by był
on zawsze profesjonalny, ale
cieszę się, że mogę zachować
siebie i podkreślić swój charakter
w ubiorze. Lubię kolory i nietuzinkowe dodatki. Jestem
dyrektorem i jednocześnie sobą.
Bardzo to sobie cenię!
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Q
A

Rozwijanie działu Hotelowego to przede wszystkim wiedza,
doświadczenie, klasa i pasja, ale czy masz jakiś ulubiony element garderoby, który przynosi Ci szczęście w najtrudniejszych
negocjacjach ?

Moje poczucie pewności podczas negocjacji i rozmów biznesowych, które potem przenosi się na sukces, z pewnością podnosi
dobry, szwajcarski zegarek. Jest to przedmiot, stanowiący nieodłączny
element mojej garderoby, bez którego nie wyobrażam sobie dnia
pracy, natomiast w spotkaniach biznesowych nie do końca wierzę
w szczęście, stawiam na merytorykę, przygotowanie i profesjonalizm.

Q
A
6

Czy w świecie HR strój odgrywa ważną rolę? Jakim Cię widzą
takim Cię piszą ?

Sam strój, a ogólny wygląd i odbiór człowieka to dwie różne sprawy. Są badania, z których wynika, że ładniejszym ludziom jest
w życiu łatwiej, są lepiej odbierani, natomiast ja się z tym nie do
końca zgadzam, dla mnie i dla nas jako Firmy liczy się przede
wszystkim szacunek do drugiego człowieka, empatia, sympatia,
wiedza merytoryczna i ogólnie rozumiana chęć i energia do działania. Natomiast higiena i adekwatny do okazji strój biznesowy
dopełnia całość i sprawia, że dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, a zarazem godnie reprezentujemy Firmę na spotkaniach
biznesowych.
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Q

W jakim stroju czujesz się pewnie, co Ci dodaje pewności siebie?

Q
Idealny garnitur to?

A
Magia
detali
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Idealny garnitur to przede
wszystkim idealnie skrojony
garnitur. Nie ważne jaki materiał,
kolor czy faktura, jeżeli garnitur
będzie idealnie dobrany do sylwetki to zawsze będzie wyglądał dobrze. Obecnie większość
sklepów oferuje poprawki krawieckie, modne jest również
szycie
garniturów na miarę
u krawców. Natomiast garnitur
to nie same spodnie i marynarka, kompletny strój to dobrane
buty, pasek, skarpety, spinki, krawat, poszetka. Magia szczegółów sprawia, że ogólny wygląd
jest kompletny.

A

Nie strój dodaje mi pewności siebie, a wiedza i merytoryczne przygotowanie.
Natomiast na pewno dobrze czuję się w klasycznej białej koszuli i szpilkach.
Jestem młodą osobą, więc odpowiada mi fakt, że elegancki wygląd dodaje
mi powagi w pracy i pomaga w trudnych spotkaniach biznesowych.
W mojej pracy lubię to, że czasami jednak mogę sobie pozwolić na nutę
szaleństwa, w postaci kolorowej koszuli w kwiaty lub chabrowych butów.

9

WALTER HERZ LOOKBOOK

Ważny
wybór

Q

Schludny
wygląd

Czy dobierasz
strój do spotkań
biznesowych?

A
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Q

Czy wygląd ma dla Ciebie znaczenie przy budowaniu relacji
z ludźmi?

Tak. Zdecydowanie. Strój staram się dobierać zawsze przynajmniej
z jednodniowy wyprzedzeniem.
Odzież dopasowuje tak, żeby była odpowiednia do większości
spotkań, które odbywam danego dnia.
Zazwyczaj jest to garnitur lub stonowana marynarka z materiałowymi spodniami. W dni, kiedy wiem że spotkania mają charakter
mniej formalny pozwalam sobie na bardziej (smart)casualowy ubiór.
W obydwu przypadkach nie ograniczam się do kontrastowych, wzorzystych dodatków w postaci poszetki lub skarpetek.

A

Przywiązuję dużą wagę do swojego wyglądu. Zdaję sobie sprawę,
że dla wielu osób jest on istotny, szczególnie przy pierwszym kontakcie może odgrywać znaczącą rolę jako „pierwsze wrażenie”.
U innych osób bardziej cenię wiedzę merytoryczną i to jakimi są
ludźmi niż ich wygląd, ale z pewnością nie pozostaje on dla mnie
w zupełności obojętny. Uważam, że schludny wygląd świadczy
o szacunku do drugiej osoby. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę
na słowo „schludny”, bo właśnie pod tym kątem wygląd u innych
osób nie jest dla mnie obojętny.
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Q

Czego byś się pozbył w dress codzie biznesowym ?

Q
A

Czy Twój nastrój ma wpływ na to co założysz danego dnia na
siebie?

Nastrój raczej nie, ale pogoda i rodzaj spotkań biznesowych już
ma. Strój w pracy jest bardzo istotny, dlatego staram się wyglądać
profesjonalnie i kobieco.
Lubię odcienie niebieskiego, granatu, klasyczne sukienki, w zależności od pogody oraz wagi spotkań (negocjacje umowy).
Generalnie lubię kolory, subtelną biżuterię, ale staram się zachowywać umiar w sytuacjach zawodowych.

A
12

Na dzień dzisiejszy niczego, z czasem doszedłem do wniosku, iż garnitur
to forma zbroi i dzięki temu czuje się pewniej.
Jest to duża wewnętrzna zmiana gdyż 4 lata temu było to dla mnie nie
do pomyślenia.
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Odczaruj
nudę!
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Nasza praca to codzienne spotkania biznesowe co
wymaga od nas eleganckiego wyglądu, natomiast
posiadamy własną definicję elegancji. Jesteśmy
młodą, kreatywną firmą, pracując z naszymi Klientami wyróżniamy się kreatywnością i innowacją,
nasz ubiór jest spójny z cechami naszych charakterów oraz z naszą ekspresją. Elegancko nie znaczy
nudno.
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Garnitury

Elegancko
nie znaczy
nudno.

Garnitury to nie tylko czarne
czy granatowe, jednolite
materiały.
Nasi pracownicy stawiają na wzory, kratę i różnorodne kolory.
Natomiast czasami jednolity, ale jasny garnitur już sprawia, że
wyróżniamy się z tłumu i nie czujemy w pracy jak w mundurku
szkolnym. Bardzo modne są również marynarki w kratę zakładane do gładkich spodni, ten trend na pewno da się zauważyć
wśród naszych pracowników.
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Garnitury

“

“
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Bardzo modne są też
marynarki w kratę
zakładane do gładkich
spodni.
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Koszule

Koszule nie muszą być nudne,
nasi pracownicy stawiają na wzory, kolory, czy drobne faktury.
Golfy potrafią wyglądać bardzo
elegancko i obronią się na nie
jednym spotkaniu biznesowym.
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Koszule
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Nie tylko koszule!
Golfy także wyglądają
bardzo elegancko.
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Trzy
zasady
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01.

Nie boimy
się kolorów
i wzorów
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Główna zasada - daj upust
swojej ekspresji, bądź sobą,
bądź wiarygodny, czuj się
dobrze we własnej skórze,
a Twoi rozmówcy na pewno
poczują tę pozytywną
energię.

01.
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02.
30

Akcesoria
i dodatki
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02.
02.
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Główna zasada –
dodatki czynią cuda.
Aby strój był kompletny
ważne są detale.
Czasami jeden drobny
element garderoby jest
w stanie zmienić cały
obraz, dodać klasy,
pazura czy modnego
stylu, albo sprawić, że
to właśnie Ty zostaniesz
zapamiętany.
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03.

Klasyka
zawsze dobrze
wygląda!
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03.
Główna zasada – nie wiesz
w co się ubrać bądź nie masz
czasu się nad tym zastanawiać ?
Postaw tego dnia na klasykę,
sama się obroni, zawsze dobrze
wygląda i jest ponadczasowa.
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Zrób dobre
pierwsze
wrażenie!
Pamiętaj, że drugi krok to wiedza i profesjonalizm bez niej pierwsze wrażenie traci
sens. Zespół Walter Herz to różnorodne
osobowości, pełna gama umiejętności
i kompetencji, każdy w inny sposób
wyraża siebie i każdy na swój sposób jest
wyjątkowy.
Jeżeli chcesz dołączyć do
zespołu wyślij cv na adres :
rekrutacja@walterherz.com

naszego

Walter Herz jest wiodącą polską firmą
doradczą, oferującą kompleksowe usługi
z zakresu nieruchomości komercyjnych.
To co nas wyróżnia, to przede wszystkim
dogłębna analiza biznesowych potrzeb
Klienta oraz idealnie dopasowane wsparcie na każdym etapie procesu.
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