
Phong cách phối tối giản giúp chị em không còn bị muộn đi làm. 
Buổi sáng thường gấp gáp bận bịu. Nhất là khoản trang phục. Phong cách 
phối đồ tối giản sẽ giúp nàng tiết kiệm khá nhiều thời gian. 
Các chị em biết đấy. Buổi sáng luôn là thời gian cực kỳ cấp tập và bận bịu 
nếu không muốn muộn giờ làm. Bởi sự cấp tập này đến từ nhiều vấn đề như 
chọn trang phục quần áo trẻ em cho con, cho mình, cho đến makeup, ăn 
sáng, tắc đường. Điều này khiến không ít các nàng công sở phải đau đầu mỗi 
sáng. Tuy nhiên, các nàng vẫn có thể mặc đẹp mà còn cực nhanh trong 
khoản chọn đồ tối giản. Phong cách phối đồ tối giản giúp nàng không còn bị 
muộn làm mà còn nổi bật ở văn phòng nữa đấy. 
 
Đây là công thức đơn giản và phổ biến nhất các chị em nhé. Bởi không hẳn ai 
cũng thích mặc hoặc phù hợp với các loại váy. Ngoài ra các mẫu quần dáng 
lững sẽ cực kỳ hữu ích khi đi lại thoải mái. Nhất là với những kiểu thời tiết 
đỏng đảnh mưa nắng thất thường thì cực kỳ hợp lý. Bởi quần dáng lửng thì 
thường sẽ ít bị mưa ướt hơn kiểu quần ống rộng hoặc váy. 
Nếu gặp phải những ngày trời mưa hoặc bầu trời ảm đạm ít nắng. Thì các 
nàng công sở nên mặc áo sáng màu nhé. Vì nếu mặc màu tối cộng với không 
gian bầu trời tối ảm đạm hôm đó. Sẽ khiến môi trường văn phòng chúng ta ít 
màu sáng tươi sáng. Và cảm giác sẽ nặng nề bức bối hơn đó. 
 
Sử dụng váy liền cực nhanh và sành điệu 
Sử dụng váy liền là phương pháp phối đồ khá nhanh và đơn giản. Những kiểu 
váy liền phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng không chỉ phù hợp với môi trường 
công sở mà còn có thể ứng dụng được thêm trong các hoàn cảnh khác nhau 
như đi chơi, đi dạo phố, đi ăn… Chính vì thế, đây luôn là items không thể 
thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. 
Các chị em cũng có thể thay đổi phong cách bằng cách sử dụng các loại váy 
liền thân có độ dài ngắn khác nhau. Có thể váy liền thân nhiều màu sắc, họa 
tiết hoa, hoặc caro. Trong hình mẫu là họa tiết caro váy liền thân. Có đai thắt 
ở giữa giúp thu nhỏ vòng 2 tối ưu. 
 
Sử dụng áo sơ mi mix chân váy 
Tương tự như váy liền thân có sự tiện lợi. Áo sơ mi mix quần lửng có sự 
thông dụng. Áo sơ mi mix chân váy cũng là những bồ đồ mặc cực kỳ nhanh 
và cực phổ biến cần thiết trong môi trường phụ nữ công sở và cả ở khách 
sạn Hà nội. Nếu còn đang băn khoăn không biết mặc gì vào thời điểm này thì 
bạn nên kiếm cho mình một bộ áo sơ mi mix chân váy để đi làm nha. Áo 
blazer tối giản là trang phục nhanh chóng và tiện lợi cực kỳ với chị em văn 
phòng. Nhất là với những kiểu thời tiết thay đổi liên tục từ nóng sang lạnh. 
Hoặc từ lạnh sang nóng như miền Bắc thời gian này. Cũng cần nói thêm, 
blazer và vest thường là những mẫu công sở thường có trong bất cứ tủ đồ 
của chị em văn phòng nào. 
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