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redakcji
Oddajemy w Twoje ręce trzeci numer magazynu.
Mamy nadzieję, że i tym razem nasze treści okażą
się dla Ciebie ciekawe i wartościowe.
W tym numerze znajdziesz przydatne informacje
dotyczące Instagrama. Przygotowałyśmy dla Ciebie
zestawienie najlepszych aplikacji, dzięki którym Twój
profil zyska nową jakość oraz audyt, z którego
dowiesz się jakie obszary wymagają poprawy.
Mamy też coś dla fanek gorących trendów! Nasza
redakcja podpowiada jak nosić najmodniejsze w tym
sezonie, kolarki i bermudy. A na koniec zestawienie
pięciu marek założonych przez polskie influencerki.
Jak zawsze czekamy na Twoje pytania, komentarze
i opinie.

redakcja domodi.pl
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Bermudy i
kolarki –
zobacz jak je
nosić
Redakcja Domodi.pl

Spodnie o długości do kolana całkowicie zawładnęły wybiegami, półkami w sieciówkach, Instagramem
i w końcu: ulicami! Jakie fasony wybierać i jak łączyć je, by wyglądać stylowo i z klasą?
Najmodniejsze spodnie o długości do kolana to tzw. biker shorts lub cycling shorts, czyli kolarki. Uszyte z
elastycznego materiału, najczęściej czarne – w najbliższym sezonie opanują ulice. Kolarki bezlitośnie
eksponują figurę – na co dzień najlepiej łączyć je z dłuższą górą: oversizowymi t-shirtami, bluzami lub
marynarkami. Możesz nawet pożyczyć je z szafy chłopaka! Jeśli zależy Ci na podkreśleniu talii, całość
podkreśl paskiem. Jesteś niska i obawiasz się, że taki krój spodni optycznie skróci Twoją sylwetkę? Łącz je z
butami na obcasie, by dodać nogom centymetrów. Najmodniejsze stylizacje z kolarkami to te utrzymanie w
streetwear’owym duchu. Połącz je ze sneakersami na grubej podeszwie, a jeśli chcesz wyglądać bardziej
kobieco – zamiast t-shirtu wybierz sportowy, krótki top
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Gorącym trendem będą nie tylko kolarki w
stonowanych kolorach, ale także odważniejsze
modele – w panterkę lub neonowe, a nawet
wykonane z imitacji skóry. Jeśli chcesz się
wyróżnić, możesz także postawić na modne
akcenty – lamówki i lampasy w kontrastujących
kolorach.
Do czego nosić bermudy i kolarki?
Wbrew pozorom bermudy świetnie spiszą nie
tylko jako element sportowego stroju. Lniane
bermudy w jasnych kolorach z powodzeniem
połączymy z oversizową marynarką i szpilkami, by
stworzyć odświeżoną wersję letniego, damskiego
garnituru. Gdy dodamy do tego zestawienia
delikatną, zwiewną bluzkę i złotą biżuterię np.
kolczyki koła, śmiało możemy pojawić się w pracy
lub na przyjęciu. Tego typu spodnie sprawdzą się
także w klasycznych stylizacjach np. z białą
koszulą lub cienkim sweterkiem. Zamiast szpilek
wybierz wtedy modne klapki typu mule lub
mokasyny.
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Oprócz luźnych lnianych spodni do kolana i
elastycznych kolarek modne będą
także jeansowe bermudy w stylu lat 90. Te
najlepiej spiszą się w retro stylizacjach lub na
zasadzie kontrastu – w bardzo minimalistycznym,
nowoczesnym i eleganckim wydaniu np.
połączone ze szpilkami, spiętymi w luźny kucyk
włosami i marynarką lub sportowym – z koszulką
XXL i trampkami.

Biker shorts to niewątpliwie jeden z
najgorętszych i jednocześnie najbardziej
kontrowersyjnych trendów sezonu. W
odpowiedniej stylizacji bermudy mogą jednak
wyglądać świetnie i to na posiadaczkach każdego
typu figury!

Top 10 aplikacji, dzięki
którym Twój Instagram
zyska nową jakość
Weronika Tumaszyk
Social Media Specialist

Aplikacje pomogą Wam nie tylko edytować zdjęcia,
ale także oszczędzić czas i zoptymalizować
skuteczność Waszych kont społecznościowych.

1. UNFOLD

2. UNUM

Eleganckie kolaże, białe ramki,
minimalistyczny styl i font imitujący
odręczne pismo - za to pokochali ją
influencerzy! Jest bezpłatna, prosta w
obsłudze, a na start dostajesz 25
darmowych szablonów oraz 5 fontów
(z możliwością wykupienia
dodatkowych). To zdecydowany musthave, tak jak mała czarna ;)

Spójna struktura feed’u to klucz dobrze
prowadzonego, przykuwającego
uwagę i angażującego profilu. Nie
jesteś w stanie wyobrazić sobie w
jakiej kolejności ułożyć zdjęcia bądź co
nie będzie pasowało?
Ta aplikacja jest dla Ciebie!

3. Snapseed
Zrobiłaś 100 zdjęć ale żadne nie jest
idealne, nie nadaje się aby je
opublikować, i nie masz
profesjonalnego edytora zdjęć? Z
pomocą przychodzi aplikacja
Snapseed, czyli podręczny photoshop!
Jest w pełni darmowa, a 29 narzędzi
sprawi, że każde Twoje zdjęcie będzie
wyglądało jak te
z najpopularniejszych kont na
Instagramie.
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4. InShot

8. MOJO

Video jest trendem, który z roku na rok przybiera
na sile, dlatego ta aplikacja jest niezbędna dla
każdego miłośnika filmów! Filtry, cięcia, nakładki
głosowe, przyśpieszanie i zwalnianie - to tylko
niektóre z opcji, które pozwolą na stworzenie
efektownych filmików. A co najważniejsze bez
otwierania komputera
i w gotowym formacie na Instagram!

Animowane Stories, które zachwyci wszystkich i
nie wymaga profesjonalnego programu do
tworzenia animacji? Możesz je zrobić w zaledwie
kilka minut, a jedyne co musisz przygotować to
zdjęcia oraz tekst!

5. StoryArt
Poza animowanymi szablonami znajdziesz
również minimalistyczne, z dodatkowymi
ramkami, marmurowym tłem czy efektem
rozlanego atramentu albo mgły.

6. VSCO
Nie ma osoby, która nie znałaby tej aplikacji, a to
dzięki jej rewelacyjnym filtrom.

7. Loopsie

Pomoże Ci w stworzeniu kinografik czyli czegoś
pomiędzy zdjęciem a filmem, na których porusza
się jedynie wybrany przez Ciebie element. Efekt?
Tłum pozostaje w bezruchu, a Twoja sukienka
wiruje
w tańcu!
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9. StoriesEdit
Domyślne szablony są utrzymane w pastelowopiaskowej stylistyce z ozdobnymi ramkami,
liniami czy efektem wyrwanej kartki z zeszytu.

10. Planoly
Jedziesz na wakacje, masz napięty grafik na
następny tydzień, a nie chcesz zawieść
obserwatorów? Zaplanuj posty w PLANOLY!
Wybierz zdjęcie, napisz coś, wybierz godzinę i
datę publikacji – tadam! Gotowe! PS Zdjęcia
możesz dowolnie przesuwać, tak by dopasować
je do pozostałych

Instagram
Audyt
DO POBRANIA

Instagram to nieocenione źródło inspiracji i wiedzy, z którego codziennie
korzystają miliony użytkowników. Jak dać się znaleźć innym i zainteresować
ich publikowaną przez nas treścią? Jakich błędów nie popełniać? I jak
zbudować zaangażowaną grupę odbiorców? Znamy odpowiedzi na te pytania!
Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik, który stanowi uzupełnienie audytu. Seria
pytań umożliwi Ci kontrolę własnego profilu i wskaże obszary do rozwoju. Dzięki
temu Twój profil będzie jeszcze lepszy!
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Zacznijmy od początku! Nazwa Twojego
profilu jest ważna. Powinna być spójna z
pozostałymi kanałami, które prowadzisz.
Ważne jest, żeby nazwa była łatwa do
znalezienia, wymówienia i przeliterowania.
Nigdy nie kopiujmy treści z InstaNicku,
ponieważ obie te nazwy wpływają na
wyszukiwania Twojego profilu.
Czas na zdjęcie profilowe! Niech będzie
charakterystyczne, niech przyciąga
spojrzenia i niech Cię wyróżnia. Zapadające
w pamięć kolory i radosna twarz to dobra
droga!
A co z BIO? Wykorzystaj to miejsce na
przedstawienie się. Skup się tu na mocnych
stronach, na tym czego dotyczy Twój profil!
Niech pojawią się tu linki do pozostałych
projektów. Dodaj lokalizację (marki często
szukają influencerów w konkretnym mieście).
Najważniejszym elementem profilu na
Instagramie są dodawana przez Ciebie treści.
Zawsze powinny być ciekawe i angażujące.
Zwróć uwagę na regularność umieszczania
treści oraz godziny. Sprawdź swoje statystyki na
bieżąco i na ich podstawie zaplanuj publikacje.
Nie publikuj przypadkowych zdjęć – zły post jest
gorszy niż żaden!

DO POBRANIA

Nie zapominaj też o hashtagach – dobrze
dobrane potrafią zdziałać cuda! Ale o tym
dowiesz się z kolejnego wydania magazynu
Domodi!

Jeśli zadbałaś już o swój instagramowy profil, czas na jego promocję! Linkuj do
niego na swoich pozostałych kanałach. Taguj tematyczne konta, które udostępniają
u siebie posty innych. Oznaczaj osoby, które powinny zobaczyć Twój wpis. A co
najważniejsze? Bądź aktywna na Instagramie. Obserwuj, komentuj i lajkuj inne
profile. Nawiązuj dialog, odpisuj na wiadomości i komentarze.
Kiedy wypełnisz już audyt, zwróć uwagę na pytania na które udzieliłaś odpowiedzi
„NIE”. Zastanów się nad zmianą podejścia i poświęć więcej czasu zaniedbanym
obszarom! Obiecujemy, że szybko zobaczysz efekty swojej pracy!
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5 marek
modowych
polskich
influencerkek
Nie da się ukryć, że influencerzy są siłą napędowową marketingu bardzo wielu marek. Nie dziwi
zatem fakt, że sami coraz częściej zakładają własne marki, które z sukcesem podbijają rynek.
Przedstawiamy Wam listę 5 modowych marek znanych polskich influencerów. Jest w czym
wybierać!

Zestawienie otwiera Jessica Mercedes,
która jest założycielką dwóch marek
modowych: Moiess oraz Veclaim.
W kolekcji Moiess znajdziecie kostiumy
kąpielowe rewelacyjnej konstrukcji
pasującej na każdą sylwetkę.
Veclaim to połaczenie romantycznego
stylu boho z minimalizmem i wyczuwalną
nutą awangardy. Świetne materiały i
doskonałe kroje!

GunDolls to odzieżowa marka należąca do
Pauliny Czepielewicz czyli instagramowej
@paulinye. Znajdziecie tu stroje
kąpielowe oraz ubrania, które wpisują się
w instagramowe trendy. Showroom
Gundolls mieści się w Legnicy.
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Marka MLE Collection Katarzyny
Tusk jest już nam dobrze znana.
Projekty Kasi są minimalistyczne i
bardzo dziewczęce. Znajdziecie tu
dobre jakościowe materiały i
ponadczasowe fasony. W MLE
Collection znajdziecie również
kolekcję sukienek wizytowych.

Laurella to marka założona prze Laurę
Reiss, którą na Instagramie obserwuje
ponad 115tys. użytkowników. Znajdziecie
tu ubrania odzwierciedlające gorące
instagramowe trendy. Obecnie sklepy
Laurella znajdziecie w Warszawie,
Poznaniu oraz Szczecinie.

Aeterie to dzieło Karoliny Baszak, która
szerszemu gronu odbiorców znana jest z
prowadzenia kanału na You Tube. Jej
projekty wyróżnia klasyka i
ponadczasowość, które pomagają
podkreślać kobiece piękno. W dobie
szybko zmieniających się trendów
projekty Aeterie nigdy nie wyjdą poza
ramy klasyki.
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