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Stilfullt : klä dig och för dig som en man. 112 frågor och svar Per Nilsson boken PDF Är det verkligen
okej att använda mobilen under ett jobbmöte? Vad betyder det att ha en bordsdam och vilken färg

ska egentligen en smokingfluga ha? Det är tre av 109 frågor kring umgängeskonst och
klädfunderingar du får svar på här.Oavsett om du är intresserad av mode och stil så är chansen stor
att du vill göra ett gott intryck när du träffar andra människor, privat eller i yrkeslivet. Per Nilsson ger
handfasta råd och tips kring de vanligaste frågorna om manlig klädstil, hyfs och social kompetens.
Frågor han fått under mer än 20 års tid som redaktör, författare och föreläsare på området. Svaren
ger förhoppningsvis dig som läsare bättre självförtroende och större chanser att inte minst med

kläderna som verktyg prestera bättre i både vardag och till fest. Stilfullt är en modern guide till stil och
klädkoder och gyllene regler i sociala sammanhang, träffsäkert och humoristiskt illustrerad med

teckningar av Fei Wang, alias Mister Slowboy.
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handfasta råd och tips kring de vanligaste frågorna om manlig klädstil, hyfs och

social kompetens. Frågor han fått under mer än 20 års tid som redaktör, författare

och föreläsare på området. Svaren ger förhoppningsvis dig som läsare bättre

självförtroende och större chanser att inte minst med kläderna som verktyg

prestera bättre i både vardag och till fest. Stilfullt är en modern guide till stil och
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