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MORE IS NEVER ENOUGH
ЛУКСЪТ НИКОГА НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН

Т

акава е мисията на Chic & Cozy – когато е луксозно,
нека да е такова. Независимо какво точно е събитието.
В случая беше кино. Най-хубавото кино-преживяване,
на което някога съм била. А за да успее да зарадва повече
хора, екипът на Chic & Cozy направи не една, а две
поредни кино вечери заедно със специалните си партньори за
тези прожекции – Alaric Capital и MasterCard.
И през двата дни фоайето на кино Арена Делукс в България
Мол бeше превърнато в прекрасно пространство за елегантен
коктейл, декорирано с фантазия и финес от Funtime Weddings &
Events. На входа всеки можеше да се превъплъти в режисьор на
филмова продукция и да документира това свое ново амплоа.
Гостите бяха посрещнати от момичета в шармантни кремави
рокли, които поднасяха чаша искрящо шампанско Mоët.
Стройни сервитьори елегантно се плъзгаха между гостите и
изкушаваха с изящни хапки, приготвени със златен и черен
хайвер. Парфюмерийният бар на Perfumery Douglas & Beauty
Zone пък предлагаше „дегустация” на нови аромати за мъже
и жени – Alien, Mercedes Benz и Clarins. Сред такава прекрасна
атмосфера настроението неимоверно се покачваше в очакване
на предстоящата премиера във ВИП-салона – най-подходящият
в София във всяко едно отношение за събитие от подобен ранг.
Местата в него са само 62 и аз бях сред щастливите членове на
Chic & Cozy, които успяха да се регистрират за събитието навреме.
Интересът беше наистина голям, защото това беше специална

предпремиера на „Вълкът от Уолстрийт” – филм на Мартин
Скорсезе, номиран за Оскар в редица категории. Още щом получих
поканата, луксозното преживяване изглеждаше гарантирано.
Така и се получи. На кино като на кино, но тук всичко беше
more. Шампанското Moët ни придружи в разкошните кожени
кресла в залата, които са обособени по двойки, а изненадите бяха
more than enough. На седалките ни очакваха красиво опаковани
ръчно изработени бонбони от Alaric Capital. Всеки получи и своето
късметче – накрая ще ви кажа какъв беше моят. Имаше и огромни
купи с пуканки, както и води Perrier и Vittel за всяка двойка. За
финал, като на кино, получихме и подаръци от Perfumery Douglas
& Beauty Zone. Цялата атмосфера на събитието беше въздействаща,
точно както и филмът „Вълкът от Уолстрийт”, който идеално
представи борсата и нейните движещи сили – алчността и страха.
А какъв беше моят късмет? Ето го: „Успешните хора задават
по-добри въпроси и като резултат получават по-добри отговори.”
Аз ще задам въпрос към магьосниците на забавлението от
екипа на Chic & Cozy, които очевидно знаят как да дават верните
отговори и да превърнат една кинопрожекция в незабравимо
преживяване – от подбора на филма, до атмосферата, украсата,
напитките, хапките, компанията и дори подаръците за спомен.
Кога е следващото кино-преживяване Chic & Cozy?
Оттук нататък искам само така да ходя на кино!
Ето какво сподели с гостите за филма г-н Антон Панайотов –
собственик и главен изпълнителен директор на Alaric Capital,
търгувал на борсите в Ню Йорк, Лондон, Хонконг и Сао
Пауло: „Вълкът от Уолстрйт” е филм за пристрастяването –
страстно и неутолимо, което превзема и обсебва емоциите
и въображението, прави невъзможно да си представим свят,
различен от този, в който вече сме; филм за бездънния апетит

към мигновеното удоволствие; филм, който заставя всеки да
зададе определени въпроси към себе си. Историята по-скоро
е разказ за пристрастяването на Америка към дивата форма на
капитализъм. Както Стайнбек е казал: „Социализмът никога не
успява да пусне корени в американското общество, защото там
бедните не гледат на себе си като на експлоатиран пролетариат,
а като на временно неуспели милионери.”
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