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W dzisiejszych czasach niemożliwym wydaje się funkcjonowanie bez osobistego organizatora. Nawet to, co dotychczas kojarzyło się z niewinną przyjemnością, jest dokładnie
planowane i zapisywane w grafik. A wszystko między innymi po to, by znaleźć sposób
na lepszą organizację i wykorzystanie wolnego czasu. To jednak nie zawsze wystarcza
i dlatego coraz więcej osób korzysta z usług profesjonalnych doradców. Dzięki doradcy
do spraw zarządzania majątkiem nie trzeba z zapartym tchem śledzić notowań giełdowych,
bo on zadba o nasze finanse. Personalny trener przygotuje plan treningów dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i wybierze optymalną dietę. Z kolei shopping assistant zaplanuje
i zorganizuje nam wymarzone zakupy.
Choć wydawanie pieniędzy podczas zakupów nie jest zadaniem specjalnie skomplikowanym, profesjonalna pomoc shopping assistanta może być nieoceniona. Chodzi przede
wszystkim o wybór sklepów, w których można będzie na przykład skompletować odpowiednią garderobę. Co więcej, pozwala to na spędzenie czasu w relaksującej atmosferze,
bez stresu związanego z kontrolą zegarka, barierą językową czy też planowaniem takiej
trasy, by nie utknąć w gigantycznym korku. Asystent doskonale orientuje się w przestrzeni
miejskiej, co stanowi dodatkowe ułatwienie dla wszystkich tych, którzy na zakupy postanowili udać się do innego miasta, a nawet kraju.
Korzystanie z usług profesjonalnych shopping assistantów stało się modne za oceanem w latach 80-tych ubiegłego wieku i było wynikiem typowej dla Amerykanów tendencji
do personalizowania usług. Minęło trochę czasu, a trend ten dotarł do Europy, gdzie się
na dobre zadomowił. Początkowo usługa rozpowszechniła się w środowisku biznesmenów,
którzy generalnie pochłonięci są pracą zawodową, a w świecie mody zdecydowanie pewniej czują się z profesjonalnym przewodnikiem. I choć w Polsce shopping assistant jest nadal dość egzotycznym zawodem, w stolicach europejskiej mody, takich jak Mediolan, Paryż
czy Londyn, zakupy z osobistym asystentem już absolutnie nikogo nie dziwią. Co więcej,
stają się coraz bardziej popularne. Takie zakupy pomagają bowiem nie tylko w skompletowaniu garderoby czy też znalezieniu odpowiedniego prezentu, ale dają również odprężenie
po pracowitym tygodniu lub po prostu sprawiają, że wakacje stają się niezapomniane.

Najlepszym okresem na zakupy
są tak zwane tygodnie mody,

podczas których najznamienitsi projektanci prezentują swoje najnowsze kolekcje. Wtedy
właśnie do miasta, które jest gospodarzem tego niesłychanie ważnego w świecie mody
wydarzenia, przyjeżdżają ludzie z całego świata. Poznają oni obowiązujące trendy, ale
też dokonują zakupów ubrań z najnowszych kolekcji. Prowadząc życie na najwyższym

…personal shopping

poziomie, klienci shopping assistanta przywiązują ogromną wagę do tego, aby nie
pozostawać w tyle za zmianami. Dlatego jedynie bieżące bądź klasyczne i ponadczasowe
kolekcje cieszą się uznaniem. Najlepsi asystenci w branży współpracują ze znanymi domami mody, mają możliwość korzystania z ich showroomów czy też wchodzenia do butików
również od strony zaplecza. Na życzenie najbardziej wymagających osób, preferujących
indywidualne zakupy w kameralnej atmosferze, nawet najbardziej ekskluzywne butiki
mogą zostać czasowo zamknięte dla innych klientów. Taka decyzja nie jest spowodowana
ekscentrycznym życzeniem, lecz przekłada się na komfort i bezpieczeństwo. Co prawda
zamykanie całych sklepów jest w Europie nadal stosunkowo rzadkie, ale przedłużanie godzin pracy butików na indywidualne życzenie powoli staje się regułą.

Włochy przyciągają osoby
zainteresowane personal
shoppingiem różnorodną ofertą
międzynarodowych butików,

a przede wszystkim niezmiennie doskonałą opinią o rodzimych domach mody.
Ich nazwy dla wielu brzmią jak magiczne zaklęcie, które od razu przenosi w wysublimowany świat. Właśnie w modowym sercu Włoch – Mediolanie – można spędzić uroczy dzień
na zakupach w towarzystwie uznanej shopping assistant Moniki Sirani. Dzień zaczyna się
w przytulnej kawiarence od kawy i omówienia dokładnego planu dnia. Wycieczka po
sklepach to nie wszystko, co może zaoferować profesjonalny asystent. Oprócz zakupów
w luksusowych butikach uwzględnia również wizytę u kosmetyczki, w salonie fryzjerskim bądź u makijażystki, zwłaszcza gdy wieczorem planowane jest ważne spotkanie
czy przyjęcie.
Są osoby, które generalnie podchodzą do zakupów z pewnym dystansem. Powodów
tego stanu rzeczy jest wiele, na przykład problem z dopasowaniem do sylwetki odpowiedniego koloru lub też kroju ubrania. Shopping assistant pomoże również w takich sytuacjach,
ponieważ bardzo często równolegle zajmuje się wizażem lub stylizacją. Shopping assistant
jest w stanie zarezerwować bilety do teatru czy opery na oblegane przedstawienie, umówić
spotkanie z doradcą inwestycyjnym bądź prawnikiem, który ułatwi rozpoczęcie działalności
gospodarczej albo zakup nieruchomości w danym kraju.
Dzięki profesjonalnemu podejściu do klienta shopping assistant sprawi, że zakupy
w Mediolanie, Paryżu czy Londynie będą satysfakcjonujące i udane, a przede wszystkim
zajmą dokładnie tyle czasu, ile przeznaczyliśmy na nie w grafiku.
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