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Từng là một luật sư, duyên cớ gì đã đưa chị đến với Paul 
& Paulina?
Tôi lập nên Paul & Paulina vì ĐAM MÊ. Tôi không phải là 
chuyên gia thời trang. Tôi chỉ là nữ doanh nhân trót đem lòng 
đam mê thời trang. Tôi không xuất chúng về khoản ăn mặc, 
thực là chưa bao giờ, nhưng tôi luôn cố gắng từng ngày từng 
giờ để đem thương hiệu Paul & Paulina đến với nhiều quốc gia. 
Công việc, cuộc sống và mọi thứ tôi sáng tạo nên đều là vì đam 
mê và xúc cảm. Chúng không chỉ giúp tôi tồn tại mà còn làm 
cuộc đời tôi trở nên đáng sống.
Chị quan niệm thế nào về thời trang?
Paul & Paulina của tôi không chỉ dừng lại với thương hiệu thời 
trang quốc tế mà đã trở thành một phong cách sống. Các thiết 
kế không theo phong cách cố định, mà đi sâu vào việc khơi 
gợi cảm xúc, khuyến khích mọi người tạo nên phong cách thời 
trang cho riêng mình. Những mẫu trang phụctôi từng thiết 
kế đều lấy cảm hứng từ phong cách đài trang lịch duyệt của 
giới kinh doanh. Vẻ bề ngoài nói lên quyền lực và tạo dựng 
niềm tin nơi người khác vốn là mục 
tiêu chính của bất kì bộ sưu tập nào của 
Paul & Paulina.
Có vẻ như quan niệm về thời trang 
của chịnghiêng nhiều hơn về cảm 
xúc cá nhân hơn là phong cách chính 
thống. Chị có nghĩ điều này sẽ gây 
lúng túng cho khách hàng, những 
người nhiều khi không biết mình 
cảm thấy thế nào, hay đơn giản là 
“chẳng cảm thấy gì”?
Quan điểm của chúng tôi là khơi gợi 
cảm xúc cho người mặc và cho cả 
những người xung quanh họ nữa. Điều 
này rất quan trọng trong thế giới kinh 
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Thanh Thư

“Cách phục sức và vẻ bên ngoài nói lên cảm xúc và cá 
tính của chính chúng ta. Tại Paul & Paulina, chúng tôi biến 
nhữngthiết kế đơn thuần thành ngôn ngữ của cảm xúc. Tự 
những thiết kế này đã có tiếng nói của riêng chúngvà biểu 
lộ nhiều điều”. Aviation số tháng 5 xin gửi đến bạn đọc 

cuộc trò chuyện với Pauline – nhà thiết kế đầy tài năng và 
xinh đẹp của Paul & Paulina.

doanh vốn đầy rẫy sức ép. Bạn biết rồi đấy, bộ não chúng ta 
tiếp nhận thông tin chủ yếu qua hình ảnh. Hình ảnh tồi làm 
thông tin méo mó đi, từ đó tạo ra phản ứng tiêu cực. Hình ảnh 
đẹp sẽ dẫn đến thông tin tích cực, nhờ đó chúng ta có những ý 
nghĩ và hành động tích cực. Điều này cũng đúng khi bạn tự soi 
mình trong gương. Hình ảnh của chính bạn là bảo chứng cho 
thành công của bạn. Bộ quần áo mặc thường ngày sẽ tạo nên 
cảm giác bình dị giản đơn vậy thôi. Còn một bộ trang phục đột 
phá về cảm xúc có thể tạo nên khác biệt mỗi ngày.
Paul & Paulina vốn nổi tiếng vì sự thăng hoa trong nét 
thanh lịch của trang phục nam giới và sức quyến rũ khó 
cưỡng của trang phục nữ giới. Rất ít thương hiệu thời trang 
thành công được trong cả hai mảng này. Chị hẳn phải có bí 
quyết riêng của mình?
Đối với các thiết kế, tôi mong muốn mọi người cảm thấy tích 
cực về bản thân, tôi muốn trao quyền cho họ. Tôi luôn gợi 
cảm hứng để người mặc cảm thấy tích cực về cuộc sống tuyệt 
vời của mình. Thật may mắn khi hạnh phúc đến với tôi trong 

mọi khoảnh khắc thiết kế thời trang. 
“Paulina” là chínhnhững gì bản thân 
tôi muốn mặc, làphong cách của tôi. 
Tôi biết phụ nữ muốn cảm thấy thế nào 
trong cuộc sống. Còn “Paul” là giấc mơ 
của tôi. Tôi muốn là người phụ nữ trao 
quyền lực cho đàn ông để họ tạo dựng 
hình ảnh cho chính mình. Đâu phải chỉ 
phụ nữ mới được đẹp, được quyến rũ.
Những quan điểm khác nhau về cái 
đẹp tùy thuộc vào mỗi người, cách họ 
tận hưởng hay lên án nó ra sao. Cuộc 
sống cho ta cơ hội sửa chữa sai lầm, 
bất luận lớn hay nhỏ. Cuộc đời là một 
chuỗi thử nghiệm và chúng ta phải học 

“Paul & Paulina chính là 

người thiết kế hình ảnh cá 

nhân của bạn, cung cấp cho 

bạn những bí quyết thành 

công. Với trang phục của Paul 

& Paulina, bạn không những 

có khả năng tạo dựng niềm tin 

nơi những người xung quanh 

bạn mà còn khơi dậy tinh 

thần hợp tác và tâm thế sẵn 

sàng làm việc chăm chỉ hơn”.
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từ sai lầm. Những ai đang nhìn đời xám xịt có thể lấy cảm 
hứng từ thiết kế của tôi để làm cuộc sống của họ trở nên ý 
nghĩa và tươi sáng hơn.
Tôi luôn coi việc thiết kế là công đoạn xây dựng hình ảnh bản 
thân. Xây dựng hình ảnh của một người là mở mang cho họ về 
thời trang. Người am hiểu là người không chỉ biết phối đồ sao 
cho cuộc sống thêm đẹp mỗi ngày mà còn nhận diện và trung 
thành với chất vải và công nghệ may chất lượng nhất. Những 
ai từng mặc trang phục của Paul & Paulina sẽ khó mà chuyển 
sang hãng khác đơn giản vì họ được giáo dục về phong cách 
cho chính mình. 
Thiết kế của chị luôn ấn tượng với vẻ lịch thiệp và lộng lẫy. 
Vậy đâu là phân khúc khách hàng Paul & Paulina nhắm đến? 
Paul & Paulina không phải là cái tên đại trà. Mọi người không 
chỉ yêu thiết kế của tôi mà còn muốn được trở thành nguyên 
mẫu Quý ông Paul và Quý bà Paulina. Tôi tôn trọng mọi quốc 
gia mà Paul & Paulina đang có mặt và sẽ luôn cố gắng tìm cách 
dung hòa các chất liệu và vải vóc khác nhau để tạo nên một 
giao diện đa văn hóa. Đó là lý do vì sao tôi luôn thành công khi 
đồng nhất Paul & Paulina với chính tên tôi – Pauline tại nhiều 
quốc gia chỉ trong một thời gian ngắn.
Chị hẳn phải có những chuẩn mực của cái đẹp của riêng mình?
Đẹp không chỉ giới hạn ở một gương mặt đẹp. Đẹp còn là trí 
tuệ sắc sảo, trái tim đồng cảm và tâm hồn phong phú. Đó là 
quan niệm của riêng tôi.
Chị nghĩ mình đẹp chứ?
Tôi quyến rũ tự nhiên. Vẻ đẹp của tôi đến từ cái tôi bên trong 
và cả tự tin về hình ảnh bản thân nữa. Tôi là một phụ nữ trẻ 
thành đạt, quyền lực, xinh đẹp và có hồn.

Ngành thời trang Việt Nam đang chuyển mình từng ngày. 
Chị nghĩ đâu là ưu thế và hạn chế của Việt Nam trong quá 
trình hội nhập công nghiệp thời trang thế giới?
Việt Nam có thể là thiên đường thời trang lắm chứ… Nhiều 
người ở đây lấy cảm hứng từ phong cách Pháp hoặc châu Âu. 
Người trẻ thế hệ mới đang quay trởvềđể giúp đất nước mình 
phát triển. Phong cách của họ rất thời thượng mà vẫn tinh tế. 
Tôi nghĩ điều này hợp với Paul & Paulina. Paul & Paulina được 
thiết kế cho mọi dung mạo thuộc nhiều quốc gia. Cả người 
châu Á lẫn châu Âu có thể mặc trang phục của chúng tôi mà 
không có thành lũy ngăn cách. Dù ở nơi đâu, Paul & Paulina 
chính là phương tiện giao tiếp chuyển tải niềm tin vào thành 
công của chính bạn.
Chị có thể tiết lộ vài kế hoạch cá nhân cũng như kế hoạch 
phát triển thương hiệu trong tương lai không?
Tầm nhìn của tôi là trong tương lai gần, Paul & Paulina của 
Pauline sẽ trở thành thương hiệu thời trang quốc tế phổ biến 
hàng đầu ở khắp mọi nơi. Trong vòng ba năm, sản phẩm của 
Paul & Paulina sẽ có mặt ở hầu hết các quốc gia ASEAN. 
Chúng tôi cũng hướng thương hiệu của mình trở thành người 
dẫn đầu về mảng trách nhiệm xã hội trong ngành công nghiệp 
thời trang.
Cảm ơn vì những chia sẻ thú vị của chị. Chúc thương hiệu 
Paul & Paulina của chị gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
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You were once a barrister. By a dash of luck or with pas-
sion was your brand Paul & Paulina founded?
I created Paul & Paulina by “Passion”.  I was not a fashion 
expert. I am a businesswoman who has a passion for fashion. 
I was not perfect in fashion 
and I had never been but 
I’m starting to improve day 
by day to help Paul & Pauli-
na reach many countries. 
Work, life and everything 
that I create are from pas-
sion & feelings. It helps me 
not only to exist but make 
my life worthwhile. 
What are your concep-
tions of fashion? 
Paul & Paulina by Pauline is not only an international fash-
ion brand but also an entire life style. My designs do not have 
a certain style, my designs inspire emotions that make people 
feel and create their own styles. My designs are inspired by the 
smart and elegant style of  the business people. Their appear-
ance shows power and encourages trust, which are the main 
objectives of  any Paul & Paulina collection.
Well, a concept of fashion is more of a personal experience 
than a mainstream style! Do you think this will confuse 
customers who at times have no idea of how they feel or 
simply “feel nothing”? 

Our concept is creating emotion for people who wear and 

for people around him or her. That is very important for a busi-
ness world with a lot of  pressure. You may know that our brain 
mainly receives information by images. Bad image creates neg-
ative information received by the brain then leads to negative 
reaction.  Good image creates positive information leading to 
positive thoughts and actions. That is also true when you see 
yourself  in the mirror. Your own good image makes your own 
success. A normal casual costume can make normal routine 
feelings. An emotionally creative costumes set can make differ-
ent everyday.
Paul & Paulina gains its fame as a sublimation of elegance 
in men’s wear and irresistible charm in women’s wear. 
Very few fashion houses can thrive on both of these sec-
tors. A bit of your know-how, please…

For my designs, I just want 
to make people feel good 
about themselves, I want to 
empower people. I always 
inspire people to feel good 
about their amazing lives. 
I’m lucky that I can be hap-
py in every moment I de-
sign clothes. For “Paulina”, 
I’m designing clothes that I 
really want to wear myself. 
They’re my styles. I know 

what women want to feel in their lives. “Paul” is my dream. I 
want to be the woman who also can empower men to create 
their own images. Beauty and charm are not limited only for 
women.

The various perspectives of  beauty depend upon the person, 
how they enjoy it or decry it. Life gives us chances to rectify our 
mistakes, big or small. Life is full of  experimentations and we 
all learn from our mistakes. People who are depressed in life 
can draw inspiration from my designs to make their life more 
meaningful and bright.

I always consider my design work as a personal image builder. 
Building up someone’s image is like educating them about fash-

“Paul & Paulina is your personal image 

designer who provide you with your means for 

success. In Paul & Paulina clothes, you will 

not only be able to build trust in those around 

you but also inspire collaboration and the 

willingness to work harder.”

INTERVIEW

The way we wear our clothes, our 
appearance, can show our feelings 
and personality. In Paul & Paulina, we 
turn our designs into a language of 
emotions. Our designs can talk and 
express itself. 
In this issue Aviation delivers to you 
readers an intimate interview with Ms. 
Pauline – a talented and sophisticated 
designer and founder of Paul & Paulina.
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ion. The knowledgable people not only know how to mix and 
match their costumes for every day of  their beautiful life but also 
stay with the finest quality of  tailoring and fabric. People who 
have ever worn Paul & Paulina’s costumes will hardly move to 
others because they have been reeducated about their lifestyle.
Your designs are always impressive for their elegance and 
glamour. What are the target customers of Paul & Paulina?
Paul & Paulina is not a massive brand. People not only fall 
in love with my designs but also strive to be Mr Paul and Ms 
Paulina. I respect every country that my brand already exists in 
and would always try to find a way to combine various materi-
als and textiles so they would be multi–cultural. It’s the main 
reason why I am always successful in being able to integrate 
Paul & Paulina and my name - Pauline - in many countries in 
a short period of  time.
In term of standards of beauty, have you ever nurtured 
any concepts of beauty?
Beauty isn’t about having pretty face. It’s about having pretty 
mind, pretty heart and pretty soul. This is the concept for myself. 
You think you are beautiful, don’t you?
I am just naturally charming. My beauty comes from my real 
self  and also my confidence in my image. I am a successful 
young woman, powerful, pretty but expressive.
Vietnamese fashion industry is on the move day by day. You 
think what are the advantages and drawbacks of Vietnam 
during its integration process into the global fashion sector?
Vietnam can be one paradise of  fashion… Many people have 
been inspired from French and European style. People of  new 
generations come back to develop their countries. Their styles 
are all trendy but very gentle. I think it suits for Paul & Paulina.  
Paul & Paulina is designed for transnational appearance. Our 
products can be worn by Asian and European people without 
any border. Anywhere, Paul & Paulina can be your means of  
communication and transfer trust and belief  in your success. 
Will you share with us some personal plans as well as 
branding strategies in the future?

Our vision is that in the near future, Paul & Paulina by Pauline 
will be one of  the popular high-ranking international brands 
anywhere. Within three years, Paul & Paulina by Pauline will 
appear in most of  ASEAN countries. We also orient the brand 
to be one of  the leaders in the fashion industry for social re-
sponsibility activities.
Thank you for your interesting sharing! Wish your Paul & 
Pauline further fortune and success in years to come!
                


